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126~ Sessão da 2~ Sessão Legislativa da s~ Legislatura, 
em 16 de agosto de 1976 

PRESID~NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

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

Adalberto Sena - Altevir Leal - Evandro Carreira - José 
Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco 
- Alexandre Cost:1 - Henrique de La Rocque - José: Sarney -
Hc:lvidio Nunes - Petrônio Portc:lla - Virgílio Távora- Wilson 
Gonçalves - Dinarte ·Mariz - Jessi: Freire - Ruy Carneiro -
Marcos Freire:- Paulo Guerra:... Augusto Franco- Ruy Santos
Eurico Rc:zende - Roberto Saturnino - Gustavo Capanema -
Magalhães Pinto - Orestes Qui:rcia - Otto Lc:hmann ....,. Lázaro 
Barboza- ltalivio Coelho- Mattos Leão- Otair Beckc:r- Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número re' 
gimental, declaro aberta a sessão. 

Sobre: a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1•>-Secrc:tário. 

É lido o seguinte 

REQliERI\IE"lTO "i'' 361. DE 1976 

Senhor Presidente: 

Requeiro, na forma regimental, a transcrição nos Anais do Se
nado Federal da Conferência pronunciada em Recife, pelo Exm~ Sr. 
Ministro Armando Falcão, na solenidade de comemorativa dos 154 
anos do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 

O documcntn, numa síntese brilhante:, constitui peça das mais 
in.portantes para a atualidade politica do Pàis, ao abordar o tema 
dcs pressupostos doutrinários da Revolução de Março de 1964. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1976.- José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE tMagalhàes Pinto)- De acordo com o 
art. 233, § 1~. do Regimento Interno, o requerimento será submetido 
ao exar,1e da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Há oradores inseri-
tos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador R uy Santos, de acordo com art. IIi. inciso VI. do 
Regimento Interno. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA. Para uma comuni
cação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Emudeceu a grande voz da Copa do Mundo. Faleceu, esta 
madrugada, cm São Paulo. Geraldo José de Almeida. Todos os que 
gostamos de futebol, como os brasileiros cm geral, acompànhamos, 
na penúltima Copa, cm que o Brasil levantou o tricampeonato, as 
irradiações de Geraldo José de Almeida, o seu entusiasmo con
tagiante, a sua vibração patriótica, o seu "lindo, lindo, lindo", na 
hora dos gols cspctacularcs. c, principalmente, o "pra frente Brasil". 

Nesse momento. peço permissão ao Senado. cm homenagem 
aos grandes torcedores do Hrasil, para fazer constar da Ata um voto 
de pesar pelo falccnncnto de Geraldo José de Almeida. (Muito bem!) 

~ SR. J>RESIDENTE (Magalhães J.>into)- Concedo à palavra 
ao nobre: Senador Marcos Freire. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente:. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Otto Lehmann. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Estão presentes, apenas, 32 Srs. Senadores. Não hâ, portanto, 

quorum para votação. 
Em conseqUência, as matérias constantes dos itens I c 2 da 

Ordem do Dia terão a votação adiada para a próxima sessão. 
São os seguintes os itens I c 2: 

-1-

Votação. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 115, 
de 1974 (n~ 217-C/71, na Casa de origem), que denomina "Ponte 
,\ll'rcun haln Rcnlllr" :tohra de arte projetada sobre o Rio do Peixe. 
na BR-2X2. c d~1nutras provid~neias, tendo 

PARECER FA VORÃ VEL, sob n~ 269, de 1976, da Comissão: 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 341, de 1976, do 
Senhor Senador Accioly Filho, solicitando tenham tramitação 
conjunta os Projetas de Lei do Senado n~s 139, de 1976, do Senhor 
Senador Orestes Ot.i:rcia e 176, de 1976, do Senhor Senador Nelson 
Carneiro. que vis~:n a dar nova redaçào ao art. li do Decreto-Lei 
n~ 5.452. de I~ de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se ao item 3, 
c último da pauta. 

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Se· 
nado n• 22, de 1974, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que altera o § 4~ do art. 79, da Lei n~ 3.807, de 26 de agosto 
de 1960, c dú outras providências, tendo 

f',\RE<'I'RES. "1h n••s 211 c 212. de 197~ c 707, de 1975. 
da~ Cnm i~~tlc~: 

- de Constituição e Justiça, pela constitu.cionalidadc c 
juridicidadc; e 

-de Legislação Social, I• pronunciamento: favorável; 2~ 
pronunciamento: (recxamc solicitado cm Plenário), ratifi· 
cando seu parecer anterior. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra. vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Sohre a mesa, requerimento que ser!i lido pelo Sr. 1•-Sccrctlirio. 

i: lido o seguinte 
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REQUEIUI\IENTO NY 362, DE 1976 

Requeiro, nos termos do urt. 315 do Regimento Interno, seja 
submetido a votos o Projeto de Lei do Senado n9 22, de 1974, que 
altera o parágrafo 4Y do artigo 79,.da Lei nY 3.807, de 26 de agosto de 
1960 e dá outras providi:ncias. 

S:tla das Sessiks, 16 de agosto de 1976. - Ruy Santos. 

O SR. I'RESJI)ENTE (Magalhães Pinto)- A Presidi:n.s;ia defe
re o requerimento mas a matéria fica adiada, por falta de quorum pa
ra a votação, para outra sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Lembro aos Srs. 
Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma 
sessão a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câ
mara dos Deputados, destinada à apreciação da Proposta de Emen
da à Constituiçi\o n9 18, de 1976. 

. O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nada mais haven
do a tr:llar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxi
ma a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único. do Projeto de l.ei da Câmara n9 115, 
d.: 1974 (n9 217-C/71, na Casa de Ori)!em) que denomina "Ponte 
Alfredo halo Remor" a obra de arte projetada sobre o Rio do Peixe, 
na BR-282, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n9 269, de 1976, da Comissão: 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 341, de 1976, do 
Sr. Senador Accioly Filho, solicitando tenham tramitação conjunta 
os Projetos de Lei do Senado n9s 139, de 1976, do Sr. Senador Ores
tes Quércia e 176, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que vi
sam a dar nova rcdação ao artigo li do Decreto-Lei n9 5.452, de 19 
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). 

-3-

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 22, 
de 1974, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera o parâgrufo 49 
do artigo 79, da Lei nY 3.807, de 26 de agosto de 1960 e dâ outras 
providi:ncias, tendo 

PARECERES, sob nYs 211 e 212, de 1974 e 707, de 1975, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi
cidade:.: 

- de Lcgisluçiio Social, 19 pronunciamento: favorável; 2Y pro
nunciamento (ree.xame solicitado em plenário), ratificando seu pa
recer anterior. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nv 98, 
de 1975 (nY 63-B/75, na Casa de Origem), que altera o Plano Nacio
nal dQ Viação, aprovado pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 
1973, incluindo a ligação ferroviária entre Mossoró c Fortaleza, ten
do 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob nvs 182 c 390, de 1976, das 
Comissões: 

-de Transportes. Comunicações e Obras Públicas: c 
- de Economia. 

-5-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nv 
85, de 1976, do Sr. Senador Orestes Quércia, que dâ nova redaçào ao 
inciso I do artigo 10, da Lei n9 4.591, de 16 de dezembro de 1964 (dis
põe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliá
rias), tendo 

PARECERES, sob nvs 426 e427, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, favorável, com a emenda que 

apresenta de n~ 1-CCJ, com voto vencido dos Srs. Senadores Otto 
Lehmann e Helvidio Nunes: e 

- de Economia, contrário ao projeto e a emenda da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O SR. I'RESillENTE (Magalhães Pinto) - Estâ encerrada a 
Sessão 

( Le1•anra-se a Sessão às 14 horas e 45 minutos.) 



127• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 17 de agosto de 1976 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

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

Adalberto Sena - Altevir Leal - Evandro Carreira - José 
Lindoso - Cattete Pinheiro - Renato Franco - Alexandre Costa 
- José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Helvídio Nunes -

1 Virgílio Távora - Wilson Gonçalves - Domício Gondim - Ruy 
Carneiro- Marcos Freire- Paulo Guerra- Arnon de Mello -
Teotónio Vilela - Augusto Franco - Lourival Baptista - Luiz 
Viana - Ruy S:mtos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezende -
Roberto Saturnino- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Láz:t
ro Barboza- ltalivio Coelho- Saldanha Derzi- Leite Chaves
Otair Becker- Daniel Krieger- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 34-Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. J9-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradec:imento de comunicação: 

N9 103/76 (n9 213/76, na origem). de 16 do corrente, referente à 
escolha do nome do Senhor Ovídio de Andrade Melo. para exercer a 
função dc Embaixador do Brasil junto à Tailândia. 

AVISO DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

N9 578/76. de 12 do corrente, encaminhando ao Senado 
informações daquele Ministério referentes ao Projeto de Lei do Sena· 
do n9 219, de 1975. que dispõe sobre a obrigatoriedade de rcdação 
nos vestibulares c dá outras providências. 

(À C omissão de Educação e Cultura. i 

OFICIO 

{)o Sr. i•-Sccrrrrírio da Câmara do.< !Jcpulado.<, encaminhando à 
rl'l'ilt)o do Sc11ado mi/1Ígra{i1 do .l'rgrlinlc proir~n: 

I'ROJ ETO DE LEI DA CÃMARA N9 55, DE 1976 
(!\1'1322-A/75, na Casa de origem) 

i\lodifica di~posith·o da Lei n9 4.137, de lO de setembro de 
1962, que regula a repressão ao abuso do poder economico. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 O art. 43 da Lei n9 4.137, de lO de setembro de 1962, pas

sa a vigorar com a seguinte redaçào: 
''Art. -13. Decidindo pela procedência da representação 

e proclamando determinado ato como de abuso do poder 
econômico, o Conselho Administrativo de Defesa Econô· 
mica - CADE - ouvida a Procuradoria, levantará em 90 
(no•·enta) dias o montante dos prejuízos causados e deter· 
minará a imediata cessação da prática abusiva pelos 
responsáveis, multando-os de 5 (cinco) a 50.000 (cinqUenta 
mil) vezes o maior valor de referência, decretado nos termos 
do Art. 29 da Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975." 

Art. 2'' Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

(.4,,· Comissões de Economia e de Finanças.) 

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

A Presidência, não ha1•enc!o objeçào do Plenário, propõe que a 
sessfto ordinária de amanhã, dia 18, seja transformada em sessão 
especial para homenagear, de acordo com requerimento apEOWaOO. o 
Professor Eugênio Gudin. (Pausa.) 

Como não houve objeção do Plenário, a sessão de amanhã- será 
realizada cm carátcr especial, convocando a Presidência uma sessão 
extrarodinária para após o término daquela, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 89, 
de 197-1, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a 
denominação de vias c estações terminais do Plano Nacional de Via· 
çào, c dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 267. 268, 447 e 448, de 1976, das Comis-
sões: 

-de Constituição c Justiça, I~ pronunciamento: pela constitucio
nalidade c juridicidadc do projeto, com a emenda que apresenta de 
J19 I·CCJ: 29 pronunciamento: favorável à emenda de plenário, nos 
termos de subcmenda que apresenta: 

-de Tran,portcs, Comunicações c Ohras Púhlicas, J9 pronuncia· 
mcntu: favorúvel ao projeto c 1t emenda da Comissão de Constitui
çilo c Justiça; 2" pronunciamento: contrúrio it emenda de plcni1rio c ir 
~ubmcnda da Comissão de Constituição c Justiça. 
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Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'' 
tiO, de 1974, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que destina à 
Fund;açào Nacional do lndio, subvenções não recebidas pelas insti· 
tui~;ilés beneficiárias, tendo 

PARECERES, sob nYs 354 a 356, de 1976, das Comissões: 
- dl' Constituição c Justi~a. pela constitucionalidade c juridici· 

dadc: 
-de Agricultura, favorável ao projeto com a emenda que apre· 

senta de nY 1-CA: c 
- de Finanças, contrário ao projeto e à emenda da Comissão de 

Agricultura, com voto vencido, cm separado, do Senhor Senador 
Mauro Bcncvidcs. 

-3-

Discussão, cm primciro turno (aprcciação preliminar da consti· 
tucionalidadc c juridicidadc, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projcto dc Lci do Senado nY 12, de 1976, do Scnhor 
Scnador Franco Montoro, que eleva o valor de benefícios mínimos a 
cargo do INPS, dando nova redução ao§ 59 do art. )9 da Lei n9 5.890, 
de g dc junho dc 1973, tendo 

PARECER, sob nY 351, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição c Justiça, pela inconstitucionalidade e inju

ridicidadc, com voto vencido dos Senhores Senadores Leite Chaves c 
Nclson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

I>ROJETO DE LEI DO SENADO :-.IY 191, DE 1976 

Acrescenta dois parágrafos ao artigo 3• da Lei n'' 5.107, 
de 13 de setembro de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t•.> Mantida a redução do caput c transformados os atuais 

par:'tgrafos em 31' c 4•, passa o artigo 39 da Lei nY 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, a vigorar acrescido dos parágrafos IY c 29. com a 
seguinte redução: 

"Art. 3Y ............................ · · · · · · · · · 
~ 19 Verificada a rescisão do contrato de trabalho. os 

juros e a correção monet:'tria, obrigatoriamente calculados 
ati: a data da mesma, serão incorporados à conta do tra· 
balhador, para fins de levantamento ou transferência. 

~ 29 Em caso de transferência da conta, o banco 
depositário, observado o disposto no parágrafo anterior, de· 
verá procedê-la no prazo de I O (dez) dias contados do pedido 
competente, sob pena de incorrer na multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do saldo atualizado. 

* 3Y •, • •, • • • • • • •, • • •,,, •,, • •,,,, • • • • • •. • • • • • • •, •,, 
* 4Y • • .. •. • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • •. • . • • • •. • • ." 

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

J ustificaçào 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, embora já dccvrri· 
dos quase dez anos de sua instituição, ainda apresenta defeitos que 
atingem principalmente os empregados, titulares das contas 
vinculadas correspondentes. 

Um dentre esses defeitos está no cálculo periódico dos juros c da 
corrcçfto monetária, cujo prazo é fixo mesmo para o caso de rescisão 
do contrato de trabalho, hopótcsc cm que pode ocorrer levanta· 
mcnto ou transferência da conta. 

i\s~im, rescindido o contrato, cm data intcrmcdiltria entre dois 
rcaju~tamcntos da conta, o cmprc11ado perde parcelas substanciais. 

quando pr~t~nd~ o l~vantamcnto ou a transfcrência da sua conta, cis 
liUC não se proc~dc: uma atualização dos juros c da corrcçào mon~tá· 
ria, csp~cialm~ntc para c:sscs casos. 

E wrdad~ que o Banco do Brasil, d~corrido algum tcmpo depois 
do kvantam~nto do depósito ~m face à rescisão contratual, convoca 
o int~r~ssado para o r~cebim~nto da diferença d~ juros e correçào 
rcf~rcntc: ao pcriodo ~m qu~stào. Mas, os ~stabclccim~ntos 
particulares nem m~smo executam ~ssa apuração posterior à retirada 
ou transferência do depósito, ocasionando aquela perde substanciai 
de que já falamos. 

A primcira modificação que este projeto sugere consiste exala· 
mente em tornar obrigatório o cálculo de atualização dos juros c: da 
corrcçào monetária das contas vinculadas, sempre que ocorrer 
dissolução contratual, para que os levantamentos ou transferências 
se façam pcla importância real, do dia do distrato. 

Outro assunto que nos chamou a atenção, por representar grave 
prcjuiLo para o trabalhador optante do Fundo de Garantia do Tcm· 
po d~ Serviço, diz respeito às transferências de contas. 

Efc:tivamente, sobretudo no tocante aos estabelecimentos da 
r~dc bancária particular, as transferências de conta vinculada 
constitu~m um problema dos mais angustiantes, eis que nenhum dos 
bancos quer se desfaz~r daquelas quantias cm nome do empregado. 

Formulado o pedido de transferência da conta, o banco 
depositário faz "ouvido de mercador". Não i: interessante abrir mã~ 
da importância constante do depósito, cm favor de outro estabelect· 
menta concorrente. 

Então, passam-se meses. O pedido é reiterado e ... passam-se 
mais outros meses, sem atendimento ou satisfações pela negativa. E 
inexiste qualquer remi:dio legal para forçar o banco depositário a 
efetivar a transferência pretendida. 

Dai, a fixação de prazo e a cominação de multa pela sua não 
observância, por parte dos bancos depositários, em caso de pedido 
de transferência de conta. Somente assim, cremos, será contornado 
mais esse gravame que pesa às costas do trabalhador optante do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Esperamos que esta nossa iniciativa sensibilize o alto espírito pú· 
blico dos nossos eminentes pares, no sentido da correçào dos males 
apontados. 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 1976.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9 5.107,de 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Seniço, e dá 
outras providências. 

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

A rt. 39 Os depósitos efetuados de acordo com o art. 2Y são 
sujeitos à correção monetária na forma c pelos critérios adotados 
pelo Sistema J;inanceiro da Habitação c capitalizarão juros segundo 
o disposto no art. 4• (4) 

~ 19 A corrcção monetária e a capitalização dos juros correrão ia 
conta do Fundo a que se refere o art. 11. 

~ 2• O montante das contas vinculadas decorrentes desta lei é 
garantido pelo Governo Federal, podendo o Banco Central da Rc· 
pública do Brasil instituir seguro especial para esse fim. 
• • o •• o ••• o o •• o ••••••• • •••• o •••• o •••••••••••••••••••••••••••• 

I /h Comi.w)es de Constituição e Justiça, de Legislação 
Social c de Finanças.) 

O SR. J>RESIDENTE (Magalhães Pinto) - O projeto serú 
public~do c remetido às Comissões competentes. 

H :i oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOliRIVAL llt\PTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

N~o fat muito, precisamente a 9 de JUnho do ano pas~ado. 
abordei. desta tribuna, o problema d:t csquistor.sornosc no Orasil. 
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que alcançou amplitude nacional, vitimando dt:lenas de milhões de 
brasileiros. 

Temos acom9.anhado, com interesse e crescente admiração, a 
ação do Ministério' da Saúde, confiado pelo. eminente Presidente 
Ernc:sto Gc:iscl ao Ministro Almeida Machado, que: se: tem revelado 
administrador dinamico, dedicado aos problemas da saúde pública 
e, de modo particular, ao campo sanitário, com o objetivo de prc· 
vcnir a população contra as grandes cndemias. 

Foi, assim, com grande júbilo, que vimos o Ministro Almeida 
Machado desenvolver ação persistente, inteligente, enérgica c compe
tente:, logo demonstrando S. Ex• que, com o apoio decidido do Pre
sidente: Geisc:l, face às suas preocupações primordiais com o homem 
brasileiro, rc:alizaria administração histórica na Pasta que ocupa com 
c:xcepcional senso de responsabilidade e competência que já se impôs 
a toda a Nação. 

No ano passado, o Ministério da Saúde promoveu um encontro 
nacional nesta Capital, para o estudo das principais doenças que 
infestam o País, visando ao seu combate c: eliminação. Na última 
reunião do Conselho de Desenvolvimento Social, o eminente Pre
sidente Ernesto Geisel aprovou o Programa Espc:cial contra a Esquis
tossomose, que previ: a aplicação de cerca de 2,5 bilhões de cruzeiros. 
Este: programa está montado na nova politica do Ministério da 
Saúde no combate às endemias brasileiras, que é: a incorporação às 
mc:didas clássicas, como combate ao vetor e tratamento do doente, a 
melhoria habitacional e o saneamento básico em zonas rurais. O tra
balho está sendo executado de maneira sistc:mática e programada, 
através da conjugação de esforços da Fundação SESP e a ·SUCAM, a 
primeira responsável pelo saneamento básico, melhoria da habitação 
c educação sanitária, e, a outra, encarregada de combater o 
caramujo infectado e do tratamento dos doentes. 

Não se: trata de iniciativa sem planejamento e é de se notar ter 
sido o Programa ado ta do após provada a capacidade operacional do 
Ministério da Saúde, com a Operação Caravelas, na cidade do 
mesmo nome, no litoral da Bahia. Esta operação foi caracterizada 
por uma situação de emergência, quando o Ministério recebeu um 
alarme de que teria ocorrido naquela cidade um caso de cólera, o que 
coincidia com o recrudescimento dessa doença em países endémicos 
a ela c quando, ainda, a Organização Panamericana de Saúde 
chamava a atenção das nações membros para o problema. 

Após 24 horas do alarme. o Ministério da Saúde se deslocava 
para aquela área, desconhecendo sua capacidade para sustar a sus
peita c impedir a sua possível propagação. Era necessário, basica
mente, fornecer água potável a uma população que dela não se abas
tecia. Lançando mão da disponibiiidade da Fundação SESP, mas 
sem recursos financeiros de emergência c treinamento próprio para 
uma experiência até: então nunca vivida, o Ministério conseguiu, cm 
90 dias, fazer a perfuração de poços profundos, de mais de cem 
metros: construir sistemas elevados de abastecimento de água c 
colocar à disposição da população de Caravelas c das vilas de Barra c 
Ponta de Areia úgua limpa c cm condições de ser usada. Ao mesmo 
tempo, procedeu a um exame de toda a população para averiguar a 
veracidade do alarme, que demonstrou não ser cólera, mas sim um 
pequeno surto de gastrocntcritc. 

Provada :1 capacidade operacional d:1 Fundação SESP. consid7· 
rou-;c que seria possível combater a csquistossomosc de modo a blo
quear a reinfcstação do indivíduo pela doença, depois de tratado, o 
<lUC acontece à falta de serviços b[1sicos de saneamento, que 
conJiciona as populações a procur::rcm a margem de .um rio 
infcst;1uo ue caramujos com a doença. Elaborou-se, então, o projeto 
piloto uc combate i1 esquistossomosc, voltado para o saneamento 
h:'isico c cducac;lo sanitúria cm municípios endémicos do Estado de 
Alagnas, um dos maiores focos naturais da doença. Iniciado cm 
outubro de 1'175 c com ucscnvolvimcnto previsto para 1978. o pro
.icto compreende basicamente o atendimento a :•2 municípios 
d<iquclc htado, com .191 I<H;alid:1des onde vivem 4.16.1 H4 pessoas. 
Nesse pcríndn, scr;ln construídos 126 sistemas de abastecimento de 

[lgtw, 43.000 privadas higi~nicas, 47.500 tanques de lavar roupa, 
47.500 h:111hciros, 1..133 melhorias sanitárias em escolas e 28!; conjun
tos de l:1v:lndcria- banheiro- chafariz. 

Dc:corridos menos de nove mc:ses do início dc:ssc: projeto piloto, 
o M inist~rio da Saúde, atrav~s d<i Fundaçilo SESP, já estava tra
h<ilh:indo cm 61 localidades de 39 dos 52 municípios previstos: havia 
construído quatro centros de operações (Viçosa, União dos 
Palmares, Penedo e Matriz de Camaragibe); construído ~ ampliado 
cc:m sistemas de abastecimento de água; concluído 8.590 privadas 
higi~nicas; 10.673tanques de: lavar roupa, 1.433 banheiros, 25 melho
rias sanitárias em escolas e 6 conjuntos de lavanderia- banheiro
chafa~z. A Fundaçã,o, para dar seqUência ao programa, promove, 
paralelamente, a formação de: pessoal a nível local, buscando, ao 
mesmo tempo, a participação da comunidade. 

À medida que se desenvolve: o programa de saneamento básico, 
a cargo da Fundação SESP, a Superintendência de Campanhas de 
Saúde Pública (SUCAM) prossegue no seu trabalho de identificação 
das áreas onde a esquistossomose i: endémica, realizando exames de 
fezes, tratando dos doentes e portadores com drogas específicas, apli
cando moluscocidas nos criadouros de caramujos jâ infestados e 
ensinando práticas de educação para a saúde nas escolas e 
comunidades. A SUCAM executa atualmente 26 projetos em oito 
Estados do Nordeste, nas áreas de irrigação a cargo do DNOCS e 
CODEVASf'. O programa da SUCAM para !976 prevê a realização 
de: um milhão de exames de fezes e pesquisa de caramujos em 40 
municípios, aplicação de moluscocidas em 45 municípios e tra· 
tamcnto de 25.000 casos positivos. 

Mais uma vez o êxito alcançado, comprovada a capacidade do 
M inisti:rio, agora reabilitado na sua eficiência perante a opinião pú
blica brasileira, resolveu este estender o combate ao mal às áreas 
mais atacadas de todo o Nordeste. Esta decisão do Ministério da 
Saúde cm estender a experiência bem sucedida de A lagoas culminou 
com a elaboração do programa especial contra a doença, de carátcr 
nacional. 

Na área esquistossomótica do Nordeste, onde se fará, além do 
combate ao caramujo e o trata.Qlçnto do doente, as obras de sanea
mento básico, melhoria de habitação e edt•cação sanitária das popu
lações, as ações serão concentradas em extensas fai•as dos Estados 
de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará c Maranhão, cm função dos elevados índices de infestação. 
Este projeto abrange toda a área infestada em cada Estado, 
incluindo não só as sedes municipais, como as vilas, povoados, 
lugarejos c aglomerados. 

Segundo informa o Ministério, no período de 1975-1978, cm 
1.9.16 localidades de 2.13 municípios da área endémica compreendida 
no projeto, serão construídos 754 sistemas de abastecimento de água, 
449.000 metros de rede de distribuição, 294.000 tanques de lavar 
roupa, ~94..100 banheiros, 286.000 privadas higiénicas, 435 conjuntos 
de lavanderia - banheiro - chafariz, 9.300 poços c protcçào de 
fontes c 1.11 X melhorias sanitárias cm escolas. 

MUNIC!PIOS. LOCALID:\DES E POPULAÇÚES 
BENEFIC!t\I)AS 

Estados Municípios Localidades População 
Beneficiada 

Sergipe 33 172 233.129 
A lagoas ~' -~ 391 436.1 S4 
Pcrnamhucn 74 317 1.242.393 
Par;1íha 25 144 262.665 
R. G. Nt,rlc 24 15.1 17X.610 
Cearú I~ 153 21lJ.fl47 
1\laranh;ln I .1 (,(1 IOK.OI7 
Total 233 1.396 2.664.650 
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As atividades do Progranw, iniciadas por Ahtgoas, onde :ts 
obras encontram-se basl:lntc adiantadas, jú tiveram inicio cm 
Sergipe, Pernambuco c P:mtiba. Neste úhimo, os trabalhos 
C<lmc~·:~r:un hú pouco mais de um m~s. sendo que, dos dois centros 
de opcra~tics previstos pum o Estado, um jú se: encontra em fase linal 
de inst:tlaçito. 

Os trabalhos, cm Sergipe. foram iniciados no Município de 
Ctpcla, tendo sido concluid:t, no lin:tl d~ junho, :t extensão da rede 
de :tbastccimento de úgua e construídas 600 melhorias sanitárias 
domicili:trcs. 

Em Pernambuco, encontram-se cm desenvolvimento as obras de 
s:tnc:tmcnto previst:ts para os Municípios de Ãgua Preta, Palmares c 
Ribeirão. No que se refere a abastecimento de: água, as obras estão 
concluídas. Com rc:laçiio a mc:lhorias sanitárias, at~ final de: junho, 
foram construídas 11.000 mc:lhorias, sendo que o M unicipio de: 
Rihciriio cncontr:t·Se totalmente coberto pc:las obras de: saneamento 
húsico. 

Nos Estados de Alagoas, Sergipe: c: Pernambuco, encontram-se 
cm cnnstruçiio 71 sistemas de abastecimento de água. No que se: rc:fe· 
rc a mclhori:ts sanitárias domiciliares nestes Estados, foram construi
das, :11~ final de: junho. cerca de: 31.890 delas, sendo 13.537 privadas 
higiênic:ts. 5.597 banheiros c 12.556 tanques de lavar roup:t. 

Sr. Presidente, ds ai uma obra de profunda repercussão, que: 
pode não ser conhecida do gr:tnde público, pois vem sendo feita sem 
o al:trde publicitário, mas que produz resultados diretos ao povo c 
que. cnm a scguranç:t com que vem sendo executada, livrará o Brasil 
de uma doença que vinha atingindo quase todo o Pais. A cura da 
doença, :tl~m de devolver a saúde ao brasileiro infectado, terá 
relevante significado económico, pela restituição da capacidade 
nornwl de tr:tbalho a milhões de brasileiros. E como o Nordeste: é a 
[trca m:tis inicstada pela esquistossomose, será ele o maior benelicia
do pelo grandioso progr:tm:t. por cuj:t realização nos congratulamos 
com· o eminente Presidente Ernesto Gcisel, o Ministro Almeid:t 
Machado c todos os que col:tboram nessa luta patriótica! Est:tnws, 
pois. diante de um:! obra que. pelo :tlcance social que tem, consagra 
um Governo. tornando seus cxeculllrcs, credores do respeito c 'da 
gratidito dos brasileiros! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. J>AUI.O BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quero trazer à considerac~o do Senado, do Governo e do Pais. 
problema que se relaciona com a produção agrícola em nossa terra. 
Considerando o estágio de desenvolvimento da agricultura, no Bra· 
sil, especialmente em algumas de suas regiões, a questão relacionada 
com aquisição de máquinas agrícolas é fundamental. 

Um dos nossos jornais publicou, em sua edição de domingo, um 
levantamento do que ocorre e do que está ocorrendo nas várias re· 
giõcs no Sul, no Centro, no Norte, dando notícia da situação hoje 
existente cm relação ao financiamento e ao crédito para a compra de 
maquinaria. No que diz respeito ao meu Estado, por exemplo, Sr. 
Presidente, registra o desalento existente. 

O Presidente da Associação Profissional das Indústrias de Má· 
quinas e Implementas Agrícolas do Rio Grande do Sul declarou isto: 

"Atendemos ao apelo governamental, mas no meio do 
jogo as regras foram invertidas e, pelo jeito, somos os úni· 
cos culpados. Não estamos mais sentindo qualquer vesti· 
gio de sensibilidade no Governo para o diálogo e, assim, 
começamos a nos aproximar, cada vez mais, do colapso to· 
tal". 

Estas palavras não são minhas, mas de um dirigente da Associa· 
çüo dos Produtores de Mitquinas Agrícolas do Estado do Rio Gran· 
de do Sul 

Continua o Sr. Antidcs Missio: 

"As máquinas nacionais t~m condições de competir 
no exterior, cm qualidade e preço" acreditava que as 
:~utoridades monetárias iniciariam em junho uma trans· 
J'orma.;ito na politica de crédito para o setor. Mas agosto 
~hegou c" situaçàolicou "desesperadora". 

L mais: 
"Não pode haver cooperação, nem diálogo, quando 

as medidas são impostas de surpresa, deixando a impres
são de uma improvisação", 

Tudo o que acima foi referido saiu em jornal desta semana. 
Acontece que o problema não surgiu agora, mas, em verdade, nasceu 
ainda no primeiro trimestre do corrente ano. Mostrarei ao Senado 
que não estou cm equívoco em fazer esta assertiva. 

Em março, o Sr. Ministro da Agricultura, em face das notícias 
que já então circulavam, referentes às restrições de crédito para aqui· 
sição de múquinas agrícolas, dizia- e mais de um jornal publicou a 
mesma declaração- que não havia qualquer reserva em relação ao 
linanciamcnto de custeio, mas reconhecia que, no caso dos "créditos 
destinados a investimento, como aquisição de máquinas e implemen· 
tos agrícolas, ocorreram algumas dificuldades." Já falava no passa· 
do, c o jornal de que me sirvo é do mês de março: 

"Ocorreram algumas dificuldades devido à neccssida· 
de de fazer um maior controle da expansão dos meios de 
pagamento, a fim de que não supere o percentual pré-esta
belecido pelo orçamento monetário, mas não acredito que 
vá existir alguma máquina sem financiamento." 

Saliento que estas declarações ministeriais foram divulgadas nos 
mesmos termos, cm mais de um jornal, inclusive cm jornais de Brasí
lia e São Paulo, que tenho cm mãos. 

Pois bem, foi isto em março, e já então o Sr. Ministro da 
Agricultura falava em medidas tomadas. Referia-se a uma situação 
preexistente, que ele reconhecia existir mas para a qual anunciava a 
pronta solução, e aludia, apenas, a "algumas dificuldades." 

Ainda no mês de março, o Sr. Ministro da Fazenda prestava 
declarações à Imprensa do País, que as divulgou com largueza, como 
é natural, e dizia que "não há, nem haverá este ano, qualquer rcstri· 
çào ao crédito :~grícola", 

O mesmo jornal que estampava as declarações do Sr. Ministro 
Múrio Henrique Simonsem dizia: 

"Contudo, as informações recolhidas em outras fon
tes indicam que a. restrição atinge, mesmo, os empréstimos 
do Governo Federal concedidos aos agricu.Itores na fase de 
comercialização". 

E informava, também, o mesmo jornal -e estou me servindo 
neste instante de O Estado de S. Paulo de 17 de março: 

"O desmentido do Ministro da Fazenda não coincide 
com informações obtidas ontem, no interior de São Paulo, 
onde dois funcionários do Banco do Brasil admitiram ha· 
ver recebido determinações para restringir as operações de 
crédito agrícola." 

E mais adiante esta informac~o: 

"Essas informações foram confirmadas por fontes liga· 
das à área governamental, as quais deixaram claro que as 
autoridades não têm nenhum interesse cm admitir publica
mente a restrição ao crédito agrícola, embora exista 
determinação nesse sentido. Segundo essas fontes, a restriç~o 
imposta é bastante forte e vai ser mantida enquanto as autori· 
dades monetárias julgarem necessário, atingindo, inclusive, 
os Empréstimos do Governo Federal (EGFs), concedidos aos 
agricultores na fase da comcrcializaci\o. Pretende-se limitar 
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ao máximo os efeitos dessa restrição sobre a agricultura, mus 
i: praticamente impossível evitar seus reflexos negativos no 
setor." 

Estou inventariando estes dados, Sr. Presidente, para deixar 
bem claro quc•a situação hoje existente não foi criada de inopino, 
mas, bem ao contrário, se vem constituindo e consolidando. 

Ao mesmo tempo em que o Sr. Ministro da Fazenda negava 
qualquer restrição ao crédito rural, ao mesmo tempo em que as 
informações filtradas através de funcionários do Banco do Brasil 
contestavam estas assertivas, mais do que informações colhidas 
junto a funcionários do Banco do Brasil, um dos seus Diretores -
então Diretor, hoje não o é mais, mas ao tempo, Diretor do Banco 
do Brasil- falando em Porto Alegre, declar~va, confirmando: "que 
há limitação de crédito para aquisição de máquinas e implementas 
agrícolas, mas garantiu que não hã contenção para operações de 
custeio". 

Leio declarações do então Diretor da Carteira de Crédito Rural 
do Banco do Brasil, Sr. Dinar Gigante. 

Este mesmo jornal que ainda é de março, do dia 24, informava: 

"Mas, com exceção do setor de máquinas, que estã 
sofrendo uma pequena dificuldade momentânea, o crédito 
para o setor rural está totalmente normalizado." 

Como se vi:, segundo a palavra do então Diretor da Carteira de 
Crédito Rural do Banco do Brasil, a dificuldade era momentânea. 

Mais tarde, cm abril, os jornais noticiavam que a "suspensão de 
crédito do Banco do Brasil provoca rcações". Os dias passaram e, em 
princípios do mês de junho, o Presidente da República, ao inaugurar 
a Fãbrica de Tratares da FORD do Brasil, em São Bernardo do 
Campo, dizia que "a expansão do crédito para a compra de tratares 
será mantida", embora adiantasse que faltaria crédito para a compra 
de tratares. 

Por esse tempo - no Rio Grande do Sul, tive informações de 
que a situação era efetivamente desesperadora. Embora fosse grande 
a demanda de máquinas agrícolas, imprescindíveis, inclusive, ii 
colheita que era iminente, sob pena de haver perda apreciável na 
produção à hora da colheita, exatamente por falta da maquinaria 
adequada e indispensável, tive informações, no meu Estado, de que 
as possibilidades de financiamento eram equivalentes a zero, não 
havia qualquer hipótese de financiamento, sem o qual o comerciante 
não poderia vender, porque tinha de pagar à fãbrica, e o agricultor 
não podia comprar, porque tinha de pagar ao comerciante. 

Eu me propus, Sr. Presidente, a trazer este assunto ao Senado e 
à apreciação do País, solicitando apenas algumas informações 
concretas de uma fábrica cujo nome foi referido na conversa, lã no 
meu Estado. Não recebi estes dados. Suponho, eu - acentuo ..;_ é 
suposição minha, não os obtive pelo temor existente hoje nos meios 
económicos de sofrer as sanções, que podem ser aplicadas ao puro 
arbítrio do sctor bancário, capitaneado pelo Governo Federal. 

Quero deixar bem claro que é interpretação minha, é suposição 
minha. Porque, Sr. Presidente, estamos assistindo, hoje, no Brasil, a 
outro fato que é, a meu juízo, de excepcional gravidade, o qual quero 
registrar, c comentar, ainda ligeiramente, nesta oportunidade. 1:: que, 
pelo mecanismo, hoje estabelecido no País, o Governo, através do 
Banco Central, pode cortar, de maneira total, o crédito de uma 
empresa. 

Os jornais da semana passada informavam que frigoríficos, dois 
ou três, tinham recebido a sanção: tinha-se-lhes cortado o crédito, de 
forma total c absoluta. 

Ora. Sr. Presidente, cu pergunto: Qual a empresa, por grande 
que seja. que pode ter o seu crédito, de uma hora para outra, 
inopinadamente, drasticamente, cortado por todos os bancos, mercê 
de imposição central? 

Niio sei o que fizeram, como procederam, os frigorificos que 
foram agora sancionados dessa forma. Ignoro por inteiro. Não me 
interesso pelo caso, mas pelo princfpio c desde que o Governo possa 

proceder assim c:m relação a alguém, a uma firma, a uma empresa, 
ele: detém nas mãos, também, o poder de: destruir, c:m pouco tempo, 
uma empresa, por florescente que ela seja. 

O Sr. Lâzuro Uurboza (MDB - GO) - Permite: V. Ex• um 
aparte:'! 

O SR. PAULO DROSSARD (MDB- RS)- Ouvirei o aparte 
do nobre Senador por Goiás, mas gostaria, apenas, de encerrar o 
meu raciocínio nesta parte. 

Veja o Senado a gravidade deste poder, que é um poder 
inominada, é um poder incondicionado, é um poder ilimitado. E veja 
como este poder pode exercer-se de maneira arrasadora. 

Veja o Senado como um poder, desses pode ser exerci~o por 
autoridades menos escrupulosas. 

Nós, que enfrentamos tantas dificuldades, nos tempos que ante
cederam a 1964, devemos registrar que isto não ocorria c não poderia 
ocorrer então. 

Agora, chamo a atenção para a posse e o uso de um poder 
desses por parte de um Governo que se desprenda de certos princ/., 
pios e de certa orientação superior. ~ apenas uma consideração de 
ordem teórica que estou levantando, mas que a mim parece da maior 
pertinência e importância. 

Ouço o nobre Senador Lázaro Barbosa. 

O Sr. Lázaro Barbosa (MDB- GO)- Nobre Senador Paulo 
Brossard, V. Ex•, de par com os comentários que tece a respeito das 
dificuldades enfrentadas pelos produtores agrícolas do País - por
que o quadro em Goiás, cm Minas Gerais ou em qualquer outra Uni
dade da Federação não difere em nada do quadro mostrado por V. 
Ex• no Rio Grande do Sul -enfatiza o eminente Senador um ponto 
realmente crucial: a enorme soma, o enorme poder de arbítrio de que 
dispõe hoje o Governo, capaz de levar qualquer empresa, não apenas 
de uma hora para outra, por mais florescente que ela seja, a uma 
situação desesperadora, porém, mais ainda, nobre Senador, hoje, a 
própria rede bancária particular pode ser entendida apenas como um 
instrumento repassador de recursos da União, e o Banco Central e o 
Banco do Brasil, se entendessem de liquidar de uma hora para outra 
com qualquer empresa bancária do País, eles o fariam em 24 horas. 
Bastaria, nobre Senador, cortar o redesconto que está ao alvedrio da 
vontade do Banco Central e do .Banco do Brasil, para que qualquer 
banqueiro, por mais sólido que fosse, num prazo de poucos dias, 
tivesse. que fechar as portas. O fato que V. Ex• anuncia é da maior 
gravidade. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- A sua obser
vação é exata. t da maior necessidade c importância a existência de 
um Banco Central. O papel que um Banco Central desempenha é dos 
mais importantes e também dos mais delicados. A sua necessidade, 
para mim, é incontestável. A necessidade de que ele tenha poderes efi
cazes, também tenho como acima de dúvidas. O problema todo está 
cxatamente no modo como esse poder é exercido; e, na prática, a 
irresponsabilidade com que ele tem se exercido. 

Aliás, ainda pretendo trazer ao Senado algumas reflexões sobre 
a política adotada pelo Governo em matéria de bancos, forç::ndo a 
concentração dos bancos e determinando cogentemente os conglome
rados. No Rio Grande do Sul havia um sistema bancário, que, se não 
era modelar, era bom. Bancos antigos, conceituados c, coisa curiosa, 
geograficamente distribuídos cada qual atendendo, tendo compro
misso como que histórico de atender às respectivas áreas. Pois bem, 
esses bancos desapareceram, foram fundidos, ou confundidos cm 
um. E a pergunta que se faz é esta: houve melhoria no atendimento? 
As possibilidades c os riscos de abuso não cresceram? Sem dúvida 
nenhuma. Mas este é outro assunto que, Deus permitindo, ainda 
trarei à apreciação do Senado. 

Quero, antes, ouvir o nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Vir~ílio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
conforme uma prática que já não é de hoje. a Maioria, toda vez que 



"-8-

s~ defronta com alirmativas que envolvem contradição na açào do 
Pod~r l'úblico, nos seus diferentes selares, u primdru coisa que pro
cur:r ~ tomar conhecimento, nu fonte de origem, du realidade, da 
vcmcid:tdc ou nào da :rlirmutiva e depois, cm caso positivo, dos por
quês. V. Ex• nos viu retirarmo-nos do plenário, em funçuo de neces· 
sid:rd~ d~ tckforwr para a fonte :rcusada, no c:rso o Ministro da 
Fatenda. Lrmentavclmentc, S. Ex• tinha terminado há pouco uma 
reunião na Caixa Econômica, não estava presente, nem no seu 
gabinete, nem no seu carro, nem no lugar em que assinalavam que o 
seu repasto se dá. Assim, esta primeira parle do discurso de V. Ex• 
que~ a constatação se houve ou não ordem para restrição do cr~dito 
agrícola e as razões porque após as alirmativas em um sentido, 
houve verilicação de execução em sentido oposto, isso Jicamos de· 
vendo a V. Ex• tão logo tivermos o contato com o responsável pelas 
linanças. Não tivemos o ensejo de assistir a parte, então, da oração 
de V. Ex•, em que se referia, se não nos enganamos, a corte de cri:· 
ditos de frigorilicos; logo tomaremos conhecimento, pelas notas 
taquigrálicas. Mas, nesse ponto em diante podemos já falar a V. Ex• 
Realmente, se houve um avanço nesse Brasil, na parte bancária, na 
parte financeira, foi justamente a instituição do Banco Central. E 
recordamo-nos bastante dos anos de luta do Deputado Levy, do 
Deputado Faraco, àquele tempo nos anos de 1950 mostrando que 
um pais que tinha a extensão bancária do Brasil, não poderia existir 
sem Banco Central. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Estou de acordo. 
Eu não divirjo de V. Ex• 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Comparar o estado 
de antes e depois do Banco Central, que naquele tempo tinha suas 
funções diluídas por uma porção de órgãos, seria praticar uma pro· 
funda injustiça. Quando sexta-feira discutíamos com V. Ex• e o 
eminente Senador Saturnino sobre o caso chamado, aqui, das cor· 
retoras contra o Banco Económico, ensejo tivemos de proclamar, 
não uma mas várias vezes, de que o Governo não considera o sistema 
bancário brasileiro perfeito e sempre tem procurado, sucessiva e pro· 
gressivamente, através de instruções, de portarias - recorda-se? - o 
seu aperfeiçoamento. E isso é o que tem feito. E isso é o que diremos 
quando da explicação oficial daquele afaire, que faremos, tão logo 
tempo nos seja concedido mas sem interromper o discurso de V. 
Ex• Mas uma coisa lica certa: o arbítrio que hoje é: enunciado, como 
partindo do Governo, em qualquer fase de nossa história poderia 
suceder. Disseram aqui que em termos económicos, o Governo po· 
deria levar à falência qualquer organização. Isso, neste Governo ou 
cm ,qualquer outro. Bastava lhe cortar os créditos aliciais e o rc· 
desconto. Isso não é privatividade do Governo atual; e não há gu 
verno consciente, que lance mão dessas atribuições, a não ser cm 
defesa da própria economia da comunidade. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -Sr. Presidente, 
acredito que não precise repetir-me, repetindo o que disse há ins· 
!antes, relativamente à necessidade do Banco Central c à ncccs· 
sidadc de que o Banco Central tenha poderes eficazes. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Com muito 
prazer. Mas, daqui a instantes. Todo o problema está- c ainda aqui 
estou a repetir- em saber como tais poderes são exercidos. Em ou· 
tras palavras: onde a responsabilidade? Porque veja Sr. Presidente, 
que no regime atual, no regime presidencial, a irresponsabilidade é 
total c absoluta. Mas pelo menos, existe no papel a responsabilidade 
do Ministro, cm caso de chamado crime de responsabilidade. 

Mas, cm relação a um órgão desses não existe nem no papel. 
Este, o delicado problema. 

Quando digo, Sr. Presidente, que a questão está é no modo 
como estes poderes são exercidos, não estou falando ainda tcori· 
camcnte, ahstratamcnlc c vou dizer por que: 

Veja V. Ex• o lJliC houve com o Banco H alies. 

I' o is bem! Segundo not:t oficial do B:rnco Central, se n~o estou 
engan;u.lo, :rs irregularidades que depois ensejaram '' intervcncrw nu 
B:mco vinham de anos; e quando o Governo decretou a intervençuo 
no grupo apontando sete irregularidades, das n~o eram novas c nem 
seriam peculiares :tu grupo. 

É um dado, Sr. l'rcsidcnlc, que uso c para não dizer que i: caso 
isolado, aponto outro c este~ o do Grupo Lume. Também lá o Ban· 
co Ccntr:ll delt:rminóu a liquidação extrajudicial das empresas que 
arrolou c, cm nota oficial, num dos seus itens. proclamou, que "já 
cm meados de 1974, empresas financeiras daquele grupo vinham 
apresentando graves sintomas de iliqUidez, resultantes de ocorrê:n· 
cias anll:riormcntcs que lhes comprometiam a situação econômico-fi· 
nanceira com sérios riscos para investidores e acionistas minoritá· 
rios." 

Sr. Presidente, quem diz isso i: o Banco Central, em nota aliciai. 
De modo que cu tenho direito de dizer que o Banco Central, cuja 
existência i: insuscctivel de controvérsia, está acima de discussões, 
não tem funcionado- vou ser delicado, Sr. Presidente, -de forma 
modelar. Não tem procedido de maneira a pairar acima das criticas. 
Mencionei dois exemplos ocorridos recentemente, e, para discutir a 
mati:ria, me sirvo de notas aliciais do próprio Banco Central. 

De modo que, nobre Sr. Senador, aguardando as suas informa· 
cões, com a atenção que o assunto reclama e com a deferência que 
V. Ex• merece, quero observar que, de tudo quanto cu disse, nada se 
contradiz com o que V. Ex• pronunciou no seu aparte. 

Mas, Sr. Presidente, há dois colegas que me solicitaram o apar· 
I c, c não quero me privar de ouvir nenhum deles. 

O SR. I•RESJ[)ENTE (Magalhães Pinto)- Lembro a V. Ex• 
que o seu tempo está terminado. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Se o tempo de V. Ex• 
está terminado, por uma questão de cavalheirismo, o aparte, embora 
pedido posteriormente pelos demais, deve ser o ap~ ~te d:: defesa, por 
direito. 

O SR. I'AULO HROSSARD (M DB- RS)- Os dois apartes a 
que cu me referia, Sr. Presidente, eram os solicitados pelo nobre 
Senador Paulo Guerra, de Pernambuco e pelo nobre Senador Evan· 
dro Carreira do Amazonas. 

Para melhorar o meu discurso, Sr. Presidente, eu pediria um 
minuto para poder inocrporar ao meu pronunciamento os apartes 
dos eminentes Senadores. 

O Sr. l'aulo Guerra (ARENA- PE)- O meu aparte é pcrti· 
ncntc ao aparte do eminente representante de Goiás, quando decla· 
rou que o Banco Central dispunha de poderes excessivos e que, se 
amanhã entendesse de fechar um estabelecimento bancário. ele o 
fecharia. Mas, é verdade, eminente Senador, que até hoje, toda intcr· 
vcnção do Banco Central, na rede bancária privada, tem sido no 
sentido de corrigir erros, de corrigir falhas c desonestidades. Até 
hoje, o B;rnco Central, que não funciona, como V. Ex• bem diz, 
como nós todos idealizamos, porque, antes de tudo, é uma organiza· 
cJo surgida depois da Revolução de 1964, dirigida por pessoas huma· 
nas, suscctiveis de erros, mas até hoje, o Banco Central somente tem 
interferido na rede bancária para consertar, para corrigir c para rcs· 
salvar, também. os direitos daqueles que confiaram naquele cstabclc· 
cimento bancário. 

O SR. I'AlJLO HROSSARD (MDB- RS)- Se V. Ex• me 
permite cu diria que a critica a ser feita, i: que nesses casos, ele tem 
agido com grande atraso, com muita preguiça. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Quanto a essa segunda 
parte - c chegaria lú - o Banco Central talvez tenha agido com 
cçrto atr:rso. mas com uma certa cautela, também, rorquc, V. Ex' 
sabe que crédito h;mc{trio ~como honra de mulher, tem-se que tratar 
com muita cautela, rara niio se rrcjudicar o rrincipal. Quanto ir 
parte dos tnrtorcs, V. Ex• tcrn ra1iio cm parte. Foi rcdu1.ido rara 
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SO'.'i u financiam~nto dos trator~s. qu~ em dt: 100%. E ningu~m com· 
pra tr:llur para passt::tr na avenida: dt: i: um instrumento de produ
C~tu que t:stú a serviço do dt:senvolvimento nucionul e do Balanço de 
l':~gumt:ntus. 

O SI!. J',\l/1.0 IU!OSSAJW (M DB- RS)- Sou agradecido 
a V. b' c ouço, p:tra concluir, o nobre Senador pt:lo Amazonas~ 

O Sr. E1·andro Carreira (MDB- AM)- Quero, nobre Sena
dor, rapidamt:nte, aduzir umu colaboração ao seu pcrcucicnlc discur
so, com o cxt:mplo da Zona Franca de Manaus, criada por uma lei, 
com vig~ncia de 30 anos. Vem o Banco Central do Brasil c, atrav~s 
de portarias e de n:soluções, mutila c trunca a lei. E o que i: mais gra
ve, ·nobre Senador, i: que isso está rcnctindo internacionalmente, 
desestimulando o investidor estrangeiro, que não pode se localizar 
num p:~is onde a legislucão i: sanfona, i: caótica, i: uma mixórdia de 
leis: ond~ um Banco Central intervém, destruindo e desorganizando 
lirnws. Não é uma, mas são muitas firmas e toda uma Zona Franca 
cir:tda por lei! Nobre Senador, acresce o seguinte: i: preciso que se 
acabe com isso, no Brasil, de deixar as decisões, o veredictum ao alve
drio do paternalismo e ,do halo santo de certos di retores de Banco 
Central ou Ministros. Tem que haver o contraditório! 

O SR. 1'..\lii.O I!ROSSAR() (MDB- RS)- Sr. Presidente, 
v é V. Ex• como eu tinha razão em pedir uma tolerância para que o 
meu pronunciamento ficasse enriquecido. Já agradeci o aparte do 
nobre Senador l'uulo Guerra, e não tendo conhecimento da situação 
d:~ Zona Franc:t dt: Man:tus. mt: louvo na assertiva do nobre Senador 
pclu A malonus. 

M:ts, o que é incontestável, é que o Banco Central legisle, mate· 
rialmentc. à larga- porque, sob o ponto de vista material ele legisla 
c lcgisl:t it larga, repito. E se ocorre a situação que o nobre Senador 
Ev:unlm Carreira acaba de aludir, das resoluções do Banco Central, 
tHís diri:~mos da "legislação" do Banco Central, contradizer, dimi
nuir u :~kancc, de quulqut:r forma interferir nos preceitos da Lei que 
criou :1 Zotw Franc~. nós estaríamos em face de um problema de 
c\idcntc, intuitiva, incontestável, importância, a revelar, exatamente, 
este dclic:tdo prohlt:ma que, volto a dizer. pode ser praticado à reve
li:t do Cnngrcsso c à nwrgem da Lei. 

O Sr. \'ir~:ílio Tá10ra (ARENA -CE)- Eminente Senador, 
nossn :tp:trtc cru apenas para que não terminasse a oração de V. Ex• 
't:m que foss.: aqui deixado, bem claro, o que há pouco citado: 

I -Ouviremos, das autoridades competentes, a reafirmação ou 
não, daquilo que foi apresentado aqui, já como uma decisão 
contraditória a outras passadas. Podemos, para tranqUilidade de 
V. Ex• dizer, que neste momento o contínuo nos afirma que era o 
próprio Ministro ao telefone chamando para a explicação ser for
necida. Logo que a tivermos, a daremos. 

2 - Tornar a repetir que o Banco Central pratica, de uma ma
neira coordenada a tempo e a hora, e não com retardo o que antes da 
sua existência órgãos os mais diferentes da Administração Pública, 
no sctor linancciro, o faziam. Terceiro ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Senador, nesta 
parte nào há divergências entre nós. 

O Sr. Virgílio T:ívora (ARENA- CE)- Sim. 
3- À parte que aqui foi criticada, da Zona Franca, repetir que 

o Banco Central não sai um milímetro das atribuições que a Lei lhe 
.:onfcriu. E ;t Lei foi votada por este Congresso. As explicações, as 
mais amplas, permitimo-nos dar a V. Ex' sobre estes assuntos, tão 
logo as tenhamos em mãos, possivelmente ainda hoje, se a hora que 
jú vai avançada nos permitir. 

O sn. PAULO IJROSSARI> (MDB - RS)- E essas infor· 
maçôcs serão ouvidas, volto a dizer, com a atenção que o assunto 
reclama c com a deferência que o Senador merece. Apenas isto, Sr. 
Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O Slt PI~ESIIlE~TE (Magnlhãcs Pinto) - Sobre a mesa, 
rrojctos que serão lidos pelo Sr. )Q.sccrctúrio. 

São lidos os seguintes 

I'ROJETO DE LEI DO SENADO NY 192, DE 1976 

"Acrescenta purágrufo uo urt. 117, du Lei nY 5.91111, de 
14 de dl'zcmbro de 197)," 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 11' Acrescente-se ao art. 117, da Lei n'' 5.988, de 14 de 

de:tembro de 1973, o seguinte§ 29, renumerando-se o único existente: 

Art. 117 ........................................ . 
•••••••••••••••••••••••••••• o. o ••• o •••••••• o ••••• o o. 

* 29 Na composição do Conselho Nacional de Direito 
Autoral figurará, obrigatoriamente, um representante da 
classe dos usuários de obras intelectuais". 

Art. 2'1 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Em conformidade com o disposto no art. 132, da Lei n9 5.988, 
de 14 de dezembro de 1973, que regulou os direitos autorais, o Poder 
Executivo, mediante decreto, promoveria a organização do Conse
lho Nacional de Direito Autoral. 

Assim, foi baixado o Decreto n9 76.275, de 15 de setembro de 
1975, cujo art. 2Y, estabeleceu que o CNDA seria constituído por 
cinco membros, sendo um representante do Ministério da Educação 
e Cultura, que presidiria o órgão, um do Ministério da Justiça e um 
do M inisti:rio do Trabalho. 

Temos para nós, entretanto, que se impõe estabelecer-se que, 
obrigatoriamente, um dos membros do Conselho N<!cional de 
Direito Autoral seja-representante da classe dos usuários de obras 
intelectuais. 

Tal i: o objetivo desta proposição, que, para efetivação da 
medida, preconiza a introdução do§ 29 ao art. 117, da Lei n9 5.988, 
de 14 de dezembro de 1973, que cuida especificamente do Conselho 
Nacional de Direito Autoral. 

Como se sabe, é crescente o clima de reprovação e animosidade 
cnt;e os usuários e autores de obras intelectuais em geral, especial
mente musicais, e as sociedades arrecadadoras de direitos autorais, 
lendo cm vista a comprovada falta de critério na cobrança e distri
buição das importâncias correspondentes- fato que inclusive ense
jou a criação de federações de clubes sociais (os maiores usuários de 
obras musicais). 

Dessa forma, afigura-se-nos plenamente justo e razo~vel que um 
representante da classe dos usuários de direitos autorais integre o 
Conselho, para defesa dos interesses da classe e, especialmente, do 
autor de obra intelectual. 

Ressalte-se, por derradeiro, que a medida ora alvitrada inspirou
se em sugestão que nos foi oferecida pela "Federação dos Clubes do 
Rio de Janeiro'". 

Nesta conformidade, por configurar providência destinada a 
dar maior eficiência ao Conselho Nacional de Direito Autoral, 
esperamos venha a proposição a merecer o apoio dos ilustres 
membros do Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, cm 17 de agosto de 1976. Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9 5.988, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973 

Regula os direitos autorais c dá outras providencias. 

Art. 117. Ao Conselho, além de outras atribuições que o l'0der 
Executivo, mediante decreto, poder{t outorgar-lhe, incumhc: 

I - determinar, orientar, coordenar c fiscalizar as providências 
ncccssitrias it exala aplicaç~o das leis, tratados c convenções interna-
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cionais ratificados pelo Brasil, sobre: direitos do autor c direito que 
lhes são conexos: 

11 -autorizar o funcionamento, no Pais, de: associações de: que: 
trata o titulo antc:cc:dc:ntc:, desde: que observadas as exigências legais c: 
as que forem por de: estabelecidas: c:, a seu crité:rio, cassar-lhes r 
autorização, :1pós, no mínimo, tré:s intervenções, na forma do inciso 
seguirne: 

III- liscalilar essas associações e o Escritório Central de Arre· 
cadaçào c: Distribuição a que se refere o art. 115, podendo neles intc:r· 
vir quando descumprirem suas determinações ou disposições legais, 
ou lesarem, de qualquer modo, os interesses dos associados: 

I V- lixar normas para a unificação dos preços e sistemas de: co
brança c: distribuição de direitos autorais: 

V - funcionar, como árbitro, em questões que: versem sobre: 
direitos autorais entre: autores inté:rpretc:s ou executantes c: suas 
:1ssociações, tanto entre si, quanto entre: uns e outras: 

VI- gerir o Fundo de: Dirc:iío Autoral, aplicando-lhe: os rc:cur· 
sos segundo as normas que: c:stabc:lc:cc:r, deduzidos, para a manutc:n· 
çào do Conselho. no máximo. vinte por cento, anualmente: 

VIl- manifestar-se sobre: a conveniência de alteração de nor· 
mas de direito autoral, na ordem interna ou internacional, bem como 
sobre problemas a ele concernentes: 

VIII - manifestar-se: sobre os pedidos de licenças compulsórias 
previstas em Tratados c Convenções Internacionais. 

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Direito Autoral 
organizará e manterá um Centro Brasileiro de Informações sobre 
Direitos Autorais. 
••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••• o ••• o •••• 

I .4s Comissões de Constituição e Justiça e de Legisla· 
cão Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9193, DE 1976 

"Introduz altcra~ào na Lei n9 6.205 de 29 de abril de 
1975, que "estabelece a descaracterização do salário mínimo 
como fato r de correçào monetária c acrescenta parágrafo único 
ao artigo I'.' da Lei n~ 6.147, de 29 de abril de 1974." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 É acrescentado ao arl. 1~. da Lei n9 6.205, de 29 de abril 

de 1975, o seguinte§ 29: 

'"§ 29 Excluem-se, ainda, da restrição deste artigo as 
pensões alimentícias de qualquer natureza, quando judicial· 
mente lixadas com base no salário mínimo.'" 

Art. 2~ Esta Lei entrará cm vigor na data de sua puhlicaçào. 
Art. Y Revogam-se as disposições em contrário. 

.J ustifieaçào 

Antes doadvcnto da Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975, que 
descaracterizou o salário mínimo como fator de correção monetária, 
os magistrados de todo o Pais haviam transformado cm praxe a lixa· 
çào das pensões alimentícias (alimentos provisionais ou definitivos, 
assim como as pensões resultantes de acidentes do trabalho ou do 
trânsito) com base no salário. mínimo. 

Isso evitava que as partes beneficiárias de pensão alimentícia 
tivessem necessidade de pleitear judicialmente a atualização dos 
respectivos valores, toda vez que ocorresse a desvalorização da 
moeda. ao mesmo tempo que contribuía, eficazmente. para o dcscon· 
gcstionamcnto das varas judiciais de famil;a. 

Hoje cm dia, contudo, cm face dos termos da referida Lei n• 
6.205/75, tal procedimento já não é possível. 

Penso até que a Lei n• 6.205, tendo sido assaz pródiga cm 
cxccçôcs il regra fundamental da descaracterização do ~alário 
mínimo como fator de atualizaçf1o monctúria (v.~ 1• c seus incisos 1 a 
V, hcm como~ 4•. todos do art. I~). niio contém o adrede espírito de 
arrostar t:lo salutar pdtica judicial, cuja exclusão. certamente, só 
niio ficou prcvist:l cm seu texto por mero esquecimento do legislador. 

Sala das Scssiies, cm 17 de agosto de 1976. - Vnsroncclo' 
Tunes. 

LEG/SLA('.:/0 CJT.WA 

LEI N• 6.205- DE 29 DE ABIUL DE 1975 

Estub~·ll•n• u dcscuructcrizuçào do suhirio mínimo como fu· 
tur de corrc~;àu monctáriu c ucrcsccntu punigrufo único uo urti· 
~:u I'' da Lei número 6.147, dc29 dl• no~cmbro de 1974 

O Pr~sid~ntc: da R~pública, 

Faço sab~r que o Congr~sso Nacional decr~ta e eu sanciono u 
seguinte Lei: 

Art. IY Os valores monetários lixados com base no salário mini· 
mo não serão considerados para quaisquer fins de direito. 

§ 19 Fica excluída da restrição de que trata o c:aput deste artigo a 
lix;~ção de quaisquer valores salariais, b~m como os seguintes valores 
ligados à legislação da previdt:ncia social, qu~ continuam vinculados 
ao salário mínimo: 

I - Os ben~licios mínimos estabelecidos no artigo 3• da Lei 
número 5.890 de 8 de junho de 1973: 

II - A cota do salário-família a que se refere o artigo 2• da Lei 
número 4.266 de 3 de outubro de 1963: 

III - Os benelicios do PRORURAL (Leis Complementares 
números li, de 26 de maio de 1971, e 16, de 30 de outubro de 1973), 
pagos pelo FUNRURAL: 

I V - O salário base e os benefícios da Lei n9 5.859, de 11 de de· 
zem bro de 1972. 

V -O beneficio instituído pela Lei n• 6.179, de II de dezembro 
d~ 1974: 

VI- (Vetado). 
~ 29 (vetado). 
~ 3• Para os efeitos do disposto no artigo 59 da Lei n9 5.890, de 

1973, os montantes atualmente correspondentes aos limites de 10 c: 
20 vezes o maior salário mínimo vigente serão reajustados de acordo 
com o disposto nos artigos J9 e 29 da Lei n9 6.147, de 29 de novem
bro de 1974. 

~ 49 Aos contratos com prazo determinado, vigentes na data da 
publicação desta Lei, inclusive os de locação, não se aplicarão, até: o 
respectivo término, às disposições deste artigo. 

Art. 29 Em substituição à correção pelo salário mínimo, o 
Poder Executivo estabelecerá sistema especial de atualização mane· 
tá ria. 

ParágrafJ único. O coeficiente de atualização monetária, segun· 
do o disposto neste artigo, será baseado no fator de reajustamento 
salarial a que se referem, os artigos 19 e 29 da Lei n9 6.147, de 1974, 
excluído o coeficiente de aumento de produtividade. Poderá estabele· 
cer-sc como limite, para a variação do coeficiente, a variação das 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). 

Art. 3• O artigo 19 da Lei n9 6.147, de 1974, fica acrescido de 
parúgrafo único com a seguinte rcdação: 

"Parágrafo único. Todos os salários superiores a 30 (trin
ta) vezes o maior salário mínimo vigente no Pais terão, como 
reajustamento legal, obrigatório, um acréscimo igual à 
importância resultante da aplicação àquele limite da taxa de 
reajustamento decorrente do disposto no eaput deste artigo." 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições cm contrário. 

Brasília, 29 de abril de 1975: 154• da Independência c 87• da 
República. 

Ernesto Gciscl 
Arnnldo l'ricto 

I À .r Cnmi.wir.r dr Cnn.Hi/iliçàn r .lrmiça r dr Lr~i.rlaçàn 
Social./ 
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I'IWJETO DE J.EI J>O SENADO N• 194, DE 1976 

DisJllll' sobn• a concessão de bolsas de estudo pelo Mínís
t~rio da Educação c Cultura aos extrcentes de cargos de 
udmini~traçiiu sindical ou rcprescntaçilo profissional. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J•! Os excrcentes de cargo de <ldministraçiio sindical ou 
representação profissional, quando estudantes de nível universitário, 
f.rrão jus a bolsas de estudo a serem concedidas pelo Ministério da 
Educação e Cultura. 

Art. 2•.o Considcr<I·SC excrcentes de cargo de administração 
sindical ou representação profissional, para os efeitos desta lei, os 
assim definidos pelo artigo 543, da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprov<lda pelo Decreto-Lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943. 

Art. J•.• Nllfm<IS de carátcr opcracion;d, <I titulo regulamcn· 
tar, serão bai.\adas pelo Poder Executivo, nos 90 (noventa) dias 
subseqUentes à publicação desta lei. 

t\rt. 4•.o Esta lei cnw1rá em vigor na data de sua publicação. 
revogadas as disposições cm contrário. 

Justificação 

A renovação de lideranças do movimento sindical brasileiro i: 
uma necessidade premente, na medida em que fica patente que os 
quadros de dirigentes sindicais, de quaisquer categorias, não se estão 
rcnov;md<l como seri<l de desejar. Muitos fatores certamente estão 
concorrendo para que isto aconteça, mas, a nosso ver. um dos mo· 
tivos principais para o desestimulo à participação da vida sindical 
brasilcir<l está nas dificuldades que se <lntepiiem. não raro, ao deseje 
de JOvens trabalhadores de melhor se prepararem, desejos esses que, 
quase sempre esbarram em dificuldades de várias matizes, sobretudo 
de ordem financeira. 

Com efeito, diante das dificuldades atuais o trabalhador não 
tem como retirar de seu parco orçamento familiar uma parcela para 
custear seus estudos universitários e, desta forma, fica impossibili· 
ta do de melhor preparar-se para servir, como líder, à categoria a que 
pertence. Perdem os trabalhadores liderados, perde o líder que não 
tem condições de arcar com o pesado ônus de um curso universitário 
c, de modo saliente, perde a Nação, que cada vez mais necessita de 
gente preparada para servi-la altruisticamente, visando o bem-estar 
social da coletividade. 

Eis. cm síntese, os motivos principais que nos levam a submeter 
à apreciação do Congresso Nacional es<a proposição que busca, 
antes de tudo, através de uma espécie de estímulo indireto, despertar 
nossa juventude para um esforço maior no sentido de ingressar cm 
nossas universidades, na busca de uma preparação específica, isto é, 
uma preparação que vise à ampliação de conhecimento do dirigente 
sindical ou do representante profissional no sctor específico de 
desempenho da atividade. 

É que, como sabemos. o ingresso do trabalhador numa universi
dade. mesmo do dirij!cnte sindical, é, ainda, infelizmente, uma ver
dadcir<l odisséia. cm termos de carência financeira c também de 
dcspertamcnto c estimulo, pois o trabalhador dificilmente lutará pa
ra conseguir uma vaga numa universidade. se jú sabe. a priori, que 
nào tcrú condições de enfrentar os gastos decorrentes. 

Ora. se as entidades sindicais são, ex vi legís, órgãos consultivos 
c de colaboração com o Poder Público, nada mais justo. lógico c 
necessário, do que se conceda aos dirigentes dessas entidades- me
lhores condições de aperfeiçoamento de suas atividades de lidcnmça, 
através da concessão de bolsas de estudo universitário, por parte do 
Ministério da Educação c Cultura, pois somente assim. poderá o 
mnvimcnto sindical brasileiro. ir cada VCL mais obtendo condições de 
melhor colahorm com o Poder Público, na busca de melhores condi
t;i\cs de vida c de trabalho para todos os brasileiros. 

!1lii1s o Governo j:1 tem olhado para o problcm:1 com certa 
acuidade, ao fixar, por exemplo, certas garantias absolutamente 
neccssúrias pam que os líderes sindicais possam bem dcscmpenhm 

suas atividudc:s. E o caso do disposto no parágrafo 3v, do artigo 543, 
da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe, in verbís: 

"9 3v É vedada a dispensa do empregado sindicalizado, 
:1 partir do momento do registro de sua candidatura a cargo 
de dircçào ou representação sindical, ati: 1 (um) ano após o 
final do sc:u mandato, caso seja eleito inclusive como suplen· 
te:, salvo se cometc:r falta grave devidamente apurada nos ter· 
mos dc:sta Consolidação". 

Eis aí. Ressalvados apenas os casos de cometimento de falta 
grave:, não pode o dirigente sindical, inclusive o suplente, ser despedi· 
do do emprego. É uma garantiu que se lixou tendo em vista alguns 
abusos patronais, para os quais, a sabedoria do Poder Legislativo e 
atuacão do Poder Executivo, em boa hora, souberam atentar c 
dispor cm L <:i, medidas coibidorus desses desvios. 

O que buscamos com a presente proposição, mutatís mutandís i: 
a mesma coisa, isto i:, melhores condições para que o dirigente sindi
cal possa servir à sua classe, ao Governo como cidadão preparado e 
à Nação como partícipe da vida política, económica c social. 

Não temos dúvidas de que com a concessão de bolsas de estudo 
aos dirigentes sindicais de nível universitário, estaremos preench'en· 
do uma lacuna há muito tempo verificada, mas que não pode con
tinuar ín albis, sob pena de se estar perdendo uma excelente oportu· 
nidade de preparação de lideranças para melhor contribuir com seu 
saber intdectual, aliado à liderança inata de que são portadoras. 

rcs. 
Sala das Sessões, em 17 de agosto de 1976.- Vasconcelos Tor· 

LEG/SLAÇ}.O CITADA 

DECRETO-LEI N~ 5.452- DE I• DE MAIO DE 1943 

Consolidação das Leis do Trabalho 

•••••• o ••••••• o. o ••••••••• o ••••• o •••••••••••••••••••••••••• 

........................................................... 

........................................................... 
Ar!. 543. O empregado eleito para cargo de administração sin· 

dica i ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deli
beração coletiva, não poderá ser impedido do exercicio de suas fun
ções. nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne 
impossível o desempenho das suas atribuições sindicais. 
............................................................ 
........................................................... 
............................................................ 

(.4s Comis.wies de Constituição e Justiça, de Educação e 
Cultura e de Finanças.) 

I'RO.JETO DE LEI DO SENADO :'11~ 195, DE 1976 

Disp<ic sobre o exercício da profissão de engraxate autõ
nomo. 

O(' •ngrcsso Na~ional decreta: 

ArL I'' O exercício da profissão de engraxate aullinomo. cm to· 
do o território nacional. serú regulado por esta Lei. 

,\rL 2• E condiçf1o indispensável ao exercício da profissão de 
que trat:l o artigo <Interior. o registro perante <I Delegacia Regional 
do Trahalho c a inscrição perante o órgão local do Instituto Na~io
nal de Previdência Social. 

Art. 3• Par:1 o registro de que tral<l o artigo anterior. serão exigi
dos os seguintes documentos: 

I- carteira de identidade: 
11 - atestado de bons antecedentes, fornecido pela autoridade 

policial competente: 
III - prova de quitação com o serviço militar. quando a idade 

as~im (l c.xigir. 
p, 1 rú~rarn único. Quando se tratar de menor de idade, o regis

tro dependeril do cumprimento elos requisitos constantes do§ 2•. do 
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;trtigo 405, Ull Consolidação dtts Leis do Trabttlho, aprovada pdo 
De~reto-Lci n• 5..152, de I• de m;tio de 1943. 

Artigo 41' Os locais de trabalho dos engraxates autónomos 
scrftll dcsigtHtdos pda ttutoridadc municipul competente, de ofício, 
nu m~diante requerimento do interessado. 

:\rt. 5• Nos 90 (nnventtt) dias subseqUentes it publi..:açftn desta 
Lei. o Poder E.xc..:utivo bttixarCt su;t regulamentação ..:ompdentc. 

:\rt. 61' Esttt Lei cntrarCt cm vigor n;t dm;t de sua publi..:aç~o. 
revngad;ts as dispnsiçõcs cm contrário. 

J ustilku~:io 

Há atividadcs ou profissões yuc, embora representem o meio de 
vida c subsisti:ncia de milhares de brasileiros, permanecem, ainda, 
numa faixa indefinida de amparo e enquadramento legais, sendo 
.:crto que, cm muitos casos são até mesmo tidas como atividadc ilíci
tas, face ao modo ou condições adversas com que são desempenha
das. 

Tal é o caso, por exemplo, da profissão ou atividade de engraxa
te autónomo, cujos exercentes nem sempre podem dispor de lugares 
apropriados para o desempenho da função, seja em razão de as mu
ni..:ipalidades não legislarem a respeito, seja também porque a 
demanda de serviço força o exercício da atividade em lugar não 
pennitido. 

Com efeito, há em todo o Brasil milhares de engraxates autóno
mos ..:om posição indefinida, sujeitos sempre a punições fiscais c ati: 
mesmo sanções policiais, especialmente porque não há legislação que 
delina a profissão como autónoma, em pé de igualdade com outras 
tantas já existentes. 

Desta forma, a presente proposição encontra perfeito embasa
mc:nto cm aspectos sociais c: humanos, vez que os engraxates autóno
mos constituem classe das mais carentes, os quais somente da ati vida
de retiram o sustento para si e suas famílias. 

A proposição trata apenas dos engraxates autónomos porque, 
obviamente, os engraxates que desempenham sua profissão mediante 
vinculo cmpregatício, já estão de certa forma amparados pela legisla
ção trabalhista, consubstanciada nos dispositivos gerais da Conso
lidação das Leis do Trabalho, especialmente no que diz respeito a 
jnrnada de trabalho. salúrio mínimo. previdência social c outras 
pn:rrogutivas inerentes aos Wtbalbadorcs assalariados sem qualilica
ç;io prolissional. 

O que se busca com este projeto de lei é, portanto, precipuamcn
te. amparar, mediante condições práticas c objetivas, o exercício da 
atividadc daqueles engraxates que trabalham por conta própria. Pa
ra estes sim, buscamos regulamentar a profissão de tal forma, que o 
wmpetentc registro perante a autoridade competente do Ministério 
do Trabalho c a inscrição perante o Instituto Nacional de Prcvidên
.:ia Soci;tl, possam servir de garantia para um labor mais tranqUilo, 
sem os atropelos c as perseguições, onde os verdadeiros profissionais 
>i'lo confundidos com pessoas despidas de predicados de ordem mo
r:tl ou até mesmo portadoras de antecedentes criminais. 

Neste sentido, a proposição tendo cm conta nossa realidade vi
vencial, sobretudo dos grandes centros urbanos, procura amparar 
com os devidos cuidados os menores engraxates ao lixar cm seu 
artigo 3~. parágrafo único, que o registro somente será concedido 
mediante o cumprimento dos requisitos constantes do § 2~. do art. 
405 da Consolidação das Leis do Trabalho, cujo inteiro teor lixa: 

"* 2'' O trabalho exercido nas ruas, praças c outros lo
gradouros depcndcrú de prévia autorização do Juiz de Mcno
rc>. :to qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua 
prúpria subsistência ou ii de seus pais, avós ou irmãos c se 
de"a ocupaçi'lo nf1o podcrú advir prejuízo 11 sua formacfto 
moral." 

!:vidente que a prnlissiio de engraxate, cm si mesma. nf10 con
ll:m lfcnhum dos aspc.:tos impeditivos de que trata o dispositivo legal 
tr;lll,.ritn. daí por que ,ua aprnva~iio é uma questão de tempo. na 
medida cm que 'ua .:onvcnii:n.:ia é. a nosso ver, indiscutível. 

Rch:vunte ressaltar que outros grupos de trabulhudores cm 
condiçiks similares jú conseguiram a regulamentação de sua utivi
d:tde. Tal é o caso, por exemplo, dos lavadores c guardadores de 
veículos ;tutomotores, os quais já têm sua profissão disciplinadu por 
lei própria, aprovada pelo Congresso Nacional cm 1975, cujos 
dispositivos li.xam condições para o exercício da atividade, que, desta 
fornw, passou <t ser garantida por norma legal cspccilica. 

Eis porquc entendemos que a proposição sob exame encontra 
perfeito embasamento não apenas nas precárias condições sócio
eeonõmicas dos trabalhadores a que se destina, mas também no pre
.:cdentc: a lJUC nos referimos, pelo que, temos absoluta ccrtcza de que 
seremos honrados com o apoio e beneplácito de nossos ilustres pares. 

Sala das Sessõcs, c:m 17 de agosto de 1976. - Vasconcelos 
Tc.rres. 

LEG/SL.4 ('.:1 O CITA D . .J 

DECRETO-LEI NY 5.452- DE IY DE MAIO DE 1943 

Consolidac;:io das Leis do Trabalho 
• o o •••• o •• o ••••••••• o ••••••••••••••••••••••• o. o •• o •••••• o •• 

• o o ••••••• o. o ••••• o ••••••••••••••••••••••• o ••• o o •••••••• o •• 

• o •••• ' ••••••••••••••••• o •••••••••••••••••• o •• o ••••••••••• o 

Art. 405. Ao menor não será permitido o trabalho: 
I - nos loc:tis e serviços perigosos ou insalubres, constantes de 

yuadro par;t este lim aprovado pelo Diretor-Geral do Departamento 
de Scgurança c Higiene do Trabalho: 

li- em loc;tis ou serviços prejudiciais à sua moralidade. 
* i'' Excctuam-se da proibição do item I os menores aprendizes 

maiores de 16 (dczcsseis) anos, estagiários de cursos de aprendiza
gem, n;t forma da lei, desde que os locais de trabalho tenham sido 
prcvi;tmcntc vistoriados e aprovados pela autoridade competente cm 
nwtéri;t de Segurança c Higiene do Trabalho, com homologaçno pc
lo Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, de
vendo os menores ser submetidos a exame médico semestralmente. 

* 2'' O trabalho exercido nas ruas, praças c outros logradouros 
dependerá de prévia autorização do Juiz de Menores, ao qual cabe 
vcrii"tear se a ocupação é indispensávclü sua própria subsisténcia ou 
à de seus pais, avôs ou irmãos e se dessa ocupação não poderá advir 
prejuiLo u sua formação moral. 
••••••••••••••••• 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 ••• 

r.:r.,· ComiJ.I'fJ(',, d!' ConJtituiçào e Justiça e de Ll'~is/açào 
Social. i 

O SR. I'RESII>E:"/TE (Magalhães Pinto)- Os projetas lidos 
serão publicados c remetidos üs comissões competentes . 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. J9-Sccrctário. 

É lida a seguinte 

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

Em 17 de agosto de 1976. 

Senhor Presidente 
Nos termos do § I• do art. 10 do Regimento Comum do 

Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Exccli:n
cia. para os devidos lins, que esta Liderança deliberou propor :1 
substituição do nobre Senhor Senador Otto Lchmann, pelo nobre 
Senhor Senador Saldanha Dcrzi, na Comissão Mista do Congresso 
Nacional que daril parecer sobre as Propostas de Emenda it 
Constituição de n~s 2.1 c 25. de 1976, que "acrescenta dispositivo ao 
título "V" - Disposições Gerais c Transitórias. da Constituição 
l·ederal" .. "altera a rcdação do art. 10.1, da Constituição Federal". 

i\rrnveito a orortunidade para renovar o~; protestos da mai' 
alta estima c distinta cnnsidcraçful,- Líder l'rtrimlo Portrlln. 
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O SI(. l'tH:SIIll·:'\ n: ( Mag:dh;lcs Pinto) -- Scr;t fcit;t ;1 

,ulhtitui~·;"t<> S<>li~itaua. 

COMPA RLCI:I\1 MAIS OS SRS. SEN t\ DORES: 

José (iLtiom:tru - J,•sé Esteves - Jarbas Pass:trinho -
Hcnri<lliC uc L1 Rocquc - Pctrônio Porlclla - Agenor Mari:1 -
l)inarlc M:trit. - Jcssé Freire- Luil Cavalcante- Gilvun Ro~h:1 
- Heitor Di:1s- Am:tr:d Peixoto- Vasconcelos Torres- Benja
mim htr:th - D:tntun Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo 
C:trancma - Orestes Quérciu - Oito Lchmann - Benedito 
I errcir:1 - Ac~ioly Filho - Muitos Leão - Evd~sio Vieira -
Tarso Dutnl. 

O Slt l'lU:SIIlE:'I:TE (Magalhães Pinto)- Está linda a Hora 
du L\redientc. 

Jl~tssa-sc it 

IIL•m I: 

ORDEM DO DIA 

Vot:~ç;"w, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n•• 115. de I<J7.J (n'' 217-C/71, na Casa de origem), que deno
mina "Ponte Alfredo lt:do Remor" a obra de arte projetada 
sobre o rio do Pci.xc, na BR-2S2, c dá outras providências. 
lendo 

PARECER f't\ VORÃ VEL. sob n• 269, de 1976, da 
Comiss;"t<l: 

-de Tr:mspnrrcs, Comunicaç1ics c Ohras (>úhlicas. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 16 de junho 
últinw. tendo a votação adi~da, a requerimento do Sr. Senador Virgí
lio Tú\'ora. r:tra a sessão anterior quando, por falta de quorum, teve 
a votação adiada para a rrescnte sessão. 

Em votação o rrojcto. 

Os Srs. Senadores que o aprov;1m queiram permanecer 
'curados. (Pausa.) 

Rejeitado. t\ matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunic;t
ç;"to iJ Cúnwra dos Deputados. 

t o.<cguilllc ot>roicro rc;l'irado: 

I'IW.JE'J'O DE I.EI DA C..\\1.\I(A :'li'' IIS, J>E 1974 

(NY 217-C/71, na Câmara dos Depurados) 

ll<·•wminu "l'nn!L' .\lfrcdn Jralo Rcmor" a ohra de arre 
projetada sobre o rio do Peixe, na BR-Z8Z, e dá outras pro
vidências.' 

O Congresso Nacional decrda: 

Arl. I'' Fk:1 denominada "Ponte Alfn:do !talo Remor'' a obra 
de arte projetada sobre o rio do Peixe, entre os municípios de 
Joac;ah:t c llerv;d d'Oc~te, SC. na BR-282 - Rodovia Nereu 
R:tnllls. 

t\ rt. 2'1 Est;1 l~i entrará em vigor na data d~ sua publicação, 
rcvngildas ;ts disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item Z: 

Votac;iio, cm turno único, do Requerimento n~ 341. de 
I'J7r,, do Senhor Senador Accioly Filho, solicitando tenham 
tr;unitação conjunta os Projetos de Lei do Senado n·~s 139, de 
I'J76, dn Senhor Senador Orestes Quércia c 176, de 1976. do 
Senhor Senador Nelson Carneiro, que visam a dar nova re
diiç;l<l ao artigo li do Decreto-Lei n~ 5.451. de I~ de maio de 
I'J.JJ (Consolidação das Leis do Trabalho). 

Em volaç;"to o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. ( l';tusa.) ,\provado. 

t\ Presidência providenciará o encaminhamento dii matéria, de 
:twrdo com ii dcliberaçfto do Plenário. 

O SR. J>RESIDENTE (Magalhães Pinto)- Jlem 3: 

Votaçi1o, cm segundo turno, do Projeto de Lei do 
Scnildo n'' 21. de 1974, do Senhor Senador Nelson Carneiro. 
I.JIIC altera o piirúgrafo .J~ do ;Jrl. 79 da Lei n~ 3.807, de 21i de 
agosto de 1960, c d{l outras providências. tendo 
PARECERES. sob n~s 211 c 212. de 1974 c 707, de 1975, das 
Comissôes: 

--de Cnnsriruiç:ln e .Jusliçn, pela consritucionalidiide c juri
diêidade: c 

- dr LcJ:islnçào Social,. 1~ pronunciamento: favor;hcl: ~11 
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prunnnd:lllwncu: (rcc.\alllc Stlli~iladu cm Plcnúrio), rali· 
fi~andtl seu parc~cr ;ulleriur. 

Na ,ess:1n de untem, ftli lidn requerimento d~ uutnria do 
Sc11;1d,,r Rui San !Os, pcl<l qu;il suli~itava foss~ o prujet<l submctidu a 
"'t•~>. I)~ a~·nrdn ~nm '' requcriment<l lido, passa-se :1 I'Ot01{1o du 
)1f<l,ICIU, 

O Sr. Nelson Carneiro (JI·,DB- RJ)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a vr.taçào. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao Sr. Senador Nelson Carneiro, para encaminhar a votação. 

O.SR. NELSON CARNEIRO"(MDB- RJ. Para encaminhar a 
votação)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Ainda uma vez a Maioria vai rejeitar projeto que mereceu pare
cer favorável da Comissão de Constituição c Justiça, c favorável, cm 
primeiro e segundo pronunciamentos, da Comissão de Legislação So
cial. 

Assim agiu, ainda recentemente, na sexta-feira, com o Projeto 
de Lei do Senado n9 135, de 1975, também em segunda discussão. 

Quero dirigir daqui um apelo à Liderança da Maioria para que, 
nas Comissões Técnicas, oponha as suas restrições, a fim de que não 
surpreenda os autores dos projetes. no Plenário, com decisões con
trárias àquelas deliberações das Comissões Técnicas. Sempre susten
tei que era dever da Maioria e dá Mi no ria manifestarem sua opinião 
nessas Comissões, para que se respeitassem aqui os pronunciamentos 
dos órgãos técnicos da Casa. De modo que, sabendo que o p.:lnto de 
vista da Maioria é rejeitar esses projetes, quero renovar o protesto 
que aqui venho fazendo, desde 1971, ao desprestigio às Comissões 
Técnicas que examinam um projeto, ali aprovado por unanimidade, 
surpreendentemente rej~it~do cm plenário! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESII>ENTE (Magalhães Pinto) - Em votação o 
projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta
dos. (Pausa) 

Rejeitado. 

A matéria será arquivada. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

I'IW.IETO m: I.ElllO SE,·\ DO '\•• 22,1lE 1'17~ 

Altera o§~~ do arligo 79, da Lei n9 J.H07, de 26 de agosll> 
de 1960, c dá ou Iras providências. 

\ri. I" () ~ 4" do1 arti~" 7•1. da l.ei n" .1.~117. tk ~~·de "~"'t" de 
1%0. c01 m" 11 "'" rcd;l<;.·," d;1da pd1 I ci n" \X'IIl. de X de junh" de 
1 •17.1. P·'"" a, i~nrar Ctlll1 a >C~uinte redaç:'1n: 

"~ -1'' N:c,, incidirú Ctllltribuil.':lo previd~neiúria '"hrc 
<'dn>trll\,'~-~'' de cas;c prúpri;c, de tipt~ ccnnômk''· l'cit;c pclu ,;,. 
tema de nllltir;hl <HI 'em m;iu-dc-uhra ;cs;al;~rioida, cnmpru
t;ld•' prévi~1 ou ptlStcri<•rmelile " c1·~ntuai' ;~tua~·tie, u;c ri,. 
calit;c~·:co do Instituiu Nadnnal d~ PrcviJénci<l Social." 

An. ~" l:sta ki cntrarú em vigor n;c uata J~ sua puhlic;lt;:u,, 
I'<'' "!!~,J~" as dispusit;ties cm contrúrio. 

o SI(. I'IU.:SIIlE"TE (Mag.clhães Pinto)-:- lil·m -1: 

Dis..:uss:w. em turno li nico, do Projeto de Lei d;c Cãnwr~1 
n" lJS, dt: JlJ75 (n'' 6.1-B/75, na ~asa dt! origem). qu~ .clt~ra tl 
l'l;cno ~aci<lnal de Vi;11;iio, apruv;cJu pela l.~i n•• 5.917. de lO 
de >t:tcmhru uc 197.1, incluindo a liga\,':10 fcrrmiúria entre 
i\Ju~~llrú c 1-'l>rta!t:t.a, lendo 

PARECERES FA\'OIL\VEIS, soh n''' IX2 ~ .190, uc 
1'17h. uas ( 'omi;s(lcs: . 

-de Trolll'l"'rl<''' ( 'umunicaci'"'" Ohro1s Púhlicas; c 
-- dl· Ecunumi:1. · 

A uiscuss:Cu J;c matéria l'oi .cdi~1d.c n;c scssr1o d~ 5 de m.ciu pni.\i
lllll pa;;aJo. a requerimento do Sr. Senador Ruy Santos, p.cr;1 audi
cnl.'i" da Cumissrlll de Economi:1. 

Suhrc a mesa. requerimento qu~ scrú lido pelo Sr. I''·Sccret:1rio. 

RH)l 'ERI'Il-:'\'1'0 -.·· JóJ, DE 1976 

Nns tcrmns Jo ~1rt. .110, ~ilinca c, dn Regimento Interno. rcquci
fl' adiamento d~1 di,t:u":'" dtl Projctll de l.ci da. Cúm01ra n" 'JS, de 
t•l7~. a lim de >cr !'cita na '"':10 de 16 de ;ctcmhro próximu. 

s~da das ScS'oie,, Clll 17 de agosto dl' I•J76. - Ruy Santos. 

t1 SR. I'RESIIIE'iTE !Mag01lhrlcs Pinto)- De acordt• com a 
tkl1hcra.;:,o Jo l'kn[lrio. a matéri01 l'igurarú na Ordem do Di01 da se>· 
,;1,' de 16 de sctcmbrtl pn'nimo. 

t1 SR. 1'1( ESIIlE'\TE ( ~lag.clh:Ccs Pinto)- ll~m 5: 

D1":u":"'· cm primciw turno, do Projeto de Lei do 
Senado n•• S:i. de 1'17(,, do Senh<lr Senador Orestes Quérda. 
que dú """I rcdat;o'ltl a<l incisu I do art. lO da Lei n~ ~.591. dc 
I c, de dctcmhm Jc l%-1 (dispõe sohrc o Condomínio cm 
I dil'i~a.;úcs c as lneorporaçiics lmnhiliãrias),tendo 

1':\RLCLRES. snh n"s -126 c 427, de 1976, d.cs Comis· 

. . ti•· ( ·unslituiç:iu l' .h"tica. favorúvel, com a Emenda 
,1ue aprc>cnta de n•• 1-CC.I. com voto vencido dos Senhores 
Scnadnrc> Otto Lchmann t: llclvíuio Nunc': c 

li<· Lcmuomia, eontrúrio ao Projeto c ii Emenda d01 
( , 1111 i»iu• de C <111>1 ituit;o'ltl c .lust iça. 

Se nenhum dtls Sr,. Scnadmes dc,ejar fatcr 11>0 da palaHa. 
~lll:errarci" d"cu»:'"'· (Pausa.) 
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0.; Sr.;. Scn:1dnrc' que o :ipr,>vam queiram pcrnHIIlcccr scnl "" 

dos. I I';~ usa.) 
RcJcil:u.lo. 
Rc.iei1:1do 11 projclo, lic;~ prejudicada :1 emenda a ele ol'crc.:ida. 
,\ maléria v:li :w arqu1vo. 

r: l) sc~,:uinlc o projelo rejeil:ldll 

I'IW.JFTO I> E I.EII>O SE-,.\ llO "'' HS, DE I<J7ó 

ll:i nm a rc••l:•~·:lo ao inciso I do arri~:o W da Lei n'' -l.S<J I, 
dL· 11> d,• dl'tl'mhru de I'Jó-l I di•p•>~ sobre• o condomínio t•m ~difi
cu~·lit·' c'" incorpora~·õt•, in111hiliárias ), 

O Con~,:rcsso Nacional dccre1:1: 

t\rl. 1'1 Dê-se :lll im:iso I do <lrli~o lO da Lei n'' 4.591, de 16 de 
,k,cmbro de 1964, a SC!,!uinlc rcd••çilll: 

"Inciso I- allcrar a fornw e.xlcrna da fachada, salvo coloc:u;uo 
Jc gr:~Jcs de pro1cç:1o." 

Arl. 2'1 En1r:~ril csla lei cm vi~,:or na data de sua publicaçuo, 
revogad<IS as disposi.;ôes ..:ontrário. 

O SI~. I'RESIDE;-.;TE (M:1galhues Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

U SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Cert:l vez dissemos que a Revolução brasileira, com avanços e 
recuos :~través do lempo. nuo havia. ainda, chegado :10 seu verdadei
ro cerne. 

Dando seus primeiros passos no pass:~do colónia, aflorando 
mais nítida na I ndc:pc:ndi:nci;~, avanç:~ndo na República, continua 
voltcando ensimesmad;~, sem se: decidir a convo<.:ar o povo, com 
destemor. p;~r;~ a grande obra de cm;mcipaçào integral deste Pais. 

Movimentos vúrins. de natureza política, frustraram-se ao 
longo de nossa história. Fi<.:aram. t:ilvcz todos eles, muito aquém das 
cxpecwtivas que despertaram junto ii Nação. 

Assim foi. também. com 64. Proclamou-se compromissos 
democráticos. teoricamente afirmados c reafirmados. E. entretanto. 
continuamos submetidos. indubitavelmente, a uma estrutura 
ditatorial de poder. 

Os anos vão sc passando c não se convoca a todos para a gr:mdc 
obra restauradora da legalidade legitima c da ordem democrática. 
Prefere-se. nesses últimos tempos. apelar-se para uma forma nova de 
revolução - a revolução scmúnlica. através da qual se procura 
mudar o real sentido das palavras. visando alterar conceitos tradicio
nalmente assentes. 

Ainda sexta-feira última. entre angustiado c perplexo. o País 
ouviu o sofisma de que é rossível existir Democracia coexistindo 
com instrumentos de arbítrio. atualmcntc existentes c nas mãos de 
um dos poderes do Estado. Ora. Sr. Presidente, bastaria o simples 
f:no de se negar aos demais, o direito de fiscalização e controle de 
ccrlos at!ls do Executivo. para se constatar, de Jogo. que regredimos 
a fases ultr;~pass;~das de organi.w.;iio estatal. 

A lenta evolução histôrica d;~s instituições inglesas. inspiraria 
tcori;ts c doutrinas jurídi<.:o-filosúficas que permitiram ao mundo 
assistir. no século XVIII. o c~plodir de uma verdadeira ohra de 
regeneração rolitic;~. que leria. nas Revoluções americana c francesa. 
'"seus rontos de referência maiores. 

,\ rartir dai formar-se-i a um fundo comum que caracterizaria o 
constitucionalismo moderno. Integra-o. necess;~riamcntc. o rrincípio 
da legalidade constilllcional. segundo'' qual dil-sc ii supremacia da 
Cons1ituiçi1o sohre todas as demais leis. Daí ser conhecida, também, 
como Lei Fundamenlal. Lei das l.cis. Can;~ Magna. 

,\ ela hão de se suhordinar. legitimamente, governantes c 
npvernadns. cm todos os aspectos da vida social- jurídi<.:os prorria
mcnlc ditos. políticos. ewnúmicns. "'ciais. técnicos, culturais. etl'. 

Entre n,·,s. Sr. Presidente, Srs. Senadores, o A 1-5 suhverte essa 
direlrit. Outorpou-o ii :-.laç;lo um Governo que. tendo jurado 
l.'umprir a Constiluiçi111. a ela se "'hrcr<is. desrcsrcitando os limites 
1 raçadns ;, "'a açi1n. torn;IIHio-•.c nn arhíl rio de sua ''"nrckn<.:ia, 

dando-se, a si próprio, os poderes \fUe hem entendeu, sem respeilo ii 
qualquer preceilo lcg:il pré-estabelecido. 

l'nquanhl ele viger. niio h[1 como se dizer, pois, que o Bmsil es1ú 
l..'<>nslilucion:iliwdo. Nem sc pode dei.\ar de falar nil necessidade de 
rect>nslitul.'ion:ilit:ll.;i'io do Brilsil. 

l'or lllill'll lado, esse alo de I orça consagril o puro arbítrio, sohrc 
hontens c instiluiçiks, C(llocando-u nas mãos pscudu-infaliveis do 
hccu1i1·o. Quem duvidiir, é sl> lcr o Al-5, para comprovar esta vcr
diidc. Fere, assim, suhstancialmente, lambé:m, a ordem constitu
ciun;il. f: que esta í: ~ntc:ndida não apenas do ponto de vista formal, 
como um sistema det~rminado de: l~is. Ela implica, irr~nunciavd
menl~. na própria limitação do poder, enunciando direitos básicos c 
consagrando as chamadas "g~1rantias constitucionais" para torná-los 
efctivos. A divisão dos poderes ~statais. "independentes c: harmóni
cos" ~omo consta do texto fundamental, i: um dos instrumenlos 
consagrados tradi<.:ion:ilmc:ntc: para compatibilizar o com parlamento 
da alividadc: estatal com as aspirações da liberdade:, pública c pri
vada. Tudo isso. sob cujo impi:rio se configura o estado de dircilo, 
jaz por tcrr:1. Seu epitáfio chama-se: Al-5. 

Como. cntào, dizer-se que: o País cstá democratizado'? 
Mantidas csti'io. é certo, certas apari:ncias e até: prátic;~s 

democr[lticas. Mas todas as instituições nacionais - Congrcs-••. 
Partidos, dciçõc:s, c:tc.- repousam em bases falsas, por faltar, e~ata
menlc:. o regime: de legalidade democrática. Elas são, no final d;ts 
contas, simples concc:ssuo dos que governam - e o são apenas •c c 
enquanto assim o quiserem os que: se arvoraram em tutores de todos 
nós. 

Nada mais lógico. pois- c, sobretudo, patriótico- do que se: 
continu:tr falando cm rcdcmocralizaçuo do País. 

Às insuli<.:ii:ncias c distorções de nossos rcgimes anteriores não 
cabia responder com a abolição do Estado d~ direito e com o esmaga
mento de fr;mquias dcmocráti<.:asjá conquistadas. 

Aliús. o então Dcrutado Armando Falcão jú dizia cm m;~rco d~ 
1955: 

"Ninguém nega que: a Democracia tem falhas. 1ícios c: 
desvantagens" (DCN de 31-3-55). 

Invocando Jacques Marit:IÍn. assinalava que: 

"A Democracia pode ser desastrada, gros~cira c 
defeituosa." 

E advertia, nessa mesma orortunidadc, o hoje Minislro da 
Justiça: 

"Quem pensar cm corrigir os males do Brasil ror meio 
de soluções violentas c heróicas - como são as snlucões 
extralcgais -estará cometendo um crime de que nunca se 
rcdimir;i." 

Em novembro daquele mesmo :mo, S. Ex• fazia ,,utr~s 

profissões de fé no regime dcmocrútico de então, afirmando: 

"Não se combate o mal desmoralizando " Lei. nem se 
elimina o erro preconizando a desordem. A negativa da 
norma jurídica é o declive d;~ violi':ncia, que acaba devorando 
os próprios golpist;~s" 

O Sr. Paulo Brossard (MDR- RS)- Permite\'. h• 
um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE ( M DB- PE)- Com 1nda a 
s;llisfaçào, Senador Paulo Gucrr;~ ... Perdão. SenadlH Paulo 
Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (MDR- RS)- Se o 1\linistw 
n;lomcrccc arl:lllsos, o Deputado os merece. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDR- PE)- ,\w;~dcço a 
V. Ex•. Posso adiantar-lhe que, entre o Minislrn lJUC scrú 
aqui transcrito c o Deputado .ii• invocado. minha''~'''"' serú 
relo :mtigo parlamentar. que tilnto brilhou na c:llnata dtlS 
Derutados. 

O Sr. Paulo Drossard (1\1 DB - RS)- Se o' te'"" que 
V. Fx• trouxer;, lembrança do Scn;tdn l'nrcm l'<lilltl" que 
acaba de ler. V. h' ler[, lndil a rndn. 
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O SR. MARCOS FREIRE (I\1Dll - PEJ 
<lhri~ado ;1 V. h•. 

Muit<l 

O Sr. Perrõnio PorteJIQ (ARENA - PI) - P~rmit~ 
V. b• um ap:trt~'! 

O SR. MARCOS FREIRE (1\1 Dll - PE) - Pois nrto 
ilu,tr~ Líd~r. 

O Sr. l'etrõnio PortellQ (ARENA- PI)- V~-se que V. h• jú 
.:nmeça ;1 <:<lnfundir as wis:ts, .:hc:g:111dn an múximo ao confundir, 
uma das mais eminentes ligur:ts do seu P:trtido, com uma c.\cc:pcio
nal cxprcssrto do meu, Wlvez envolvido que se: <tche, c muito, nas 
teias da polític;t pernambuc;tn:t. M;ts, devo dizer que seu m;tl se agra
va qu:tndo cstabc:lccc: um paralelo, criando uma dissonância que: nüo 
c.\istc cntn: o Dc:put;tdu de ontc:m c o Ministro de hoje. E isso assenta 
bem apenas ao espírito de V. E.x•, que começou por dizer que elei
ções, Congr~sso c:tc. repous;un cm b;tsc:s falsas o que o f;tz c(unplicc: 
d~ss:ts f;dsid;tdcs, protagonista que é do quadro político, nele viven
do c sentindo, para ele contribuindo com a sua prcsc:nça c sua :ttua
ç;to. Se f;dso é tudo isto c V. b• :ttua cm meio a esw falsidade. <1ual é 
o seu papel'! 

O Sr. PQulo Brossard (M DB- RS)- M:tnifcstando :1 sua .:ons
t;tntc in.:orformid;tdc com essa situaçüo. 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA.- PI)- Nrto estou ouvindo. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Agradeço o aparte 
do ilustre Líder. que vai n1c permitir tecer algumas considcr:tçõcs a 
respeito do alirnwdo c, ao mesmo tempo, dú intcrvcnçüo oportuna 
do ilustre Senador Paulo Brossard. 

No que: se: refere à troca de nomes entre o Senador Paulo Guerra 
c o Senador Paulo Brossard ... 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Nrto precisa registro. 
Eu. apenas. registrei, mas nüo pn:cisa explicação, pois nrto h:í o-fendi
dos. Eu quis consignar o estado de espírito de V. Ex•. mas sem que
rer. absolutamente. colocar um contra o outro. ou que um se expli
que cm relação ao outro. Nrto hú razão pant isso, até porque são 
duas eminentes liguras d;t vida pública do P:tís, um do Rio Grande 
do Sul e outro de Pernambuco. Até me causa espécie um esclareci
mento. O mal est:í dentro de V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE ( M DB - PE) - E,pécic causa-se, 
exatamente, ter V. Ex• ;tssinalado um fato que. agora, vem confessar 
não ter signilicação maior. Acontece que cu não tenho a pretensão 
de ser infalível qu:tndo expresso o meu pensamento, embora seja ele 
sempre coerente, ao longo de minha vida pública. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- H cst:í fraqucjando 
no varejo. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- V. Ex•. Líder da 
A R EN A. alirmou que não haveria dissonúncia entre as palavras do 
antigo parlamentar c as do atual Ministro. Todas as referências feitas 
c a serem feitas a pronunciamentos ;mtcriores desse homem público, 
serão julgadas por aqueles que me ouvirem ou que, posteriormente. 
lerem este pronunciamento aí estará a maior contradita à :1ssertiva 
de V. Ex•. 

O Sr. Petrônio Portclla (ARENA- PI)- V. Ex• me permite 
um aparte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Permita-me, pelo 
menos, responder ao primeiro de V. Ex•. 

A dissoni1ncia rcssaltarú a olhos vistos c mostrarú, cxatamcntc, 
que nem todos os que f:ttem vida política neste País podem se gabar 
de traçarem uma orientação coerente com o que dizem hoje c desdi
tem amanhã. 

O Sr.l'clrônio Portclla (ARENA- PI)- V. Ex! me permite'? 

O SR. MARCOS FREIRE ( MDB- I' I')- Respondo i1 parte 
fin<ll. <~inda do seu arartc antcrinr. Depois, ouvirei. de nmo. a 
\'. Lx'. 

Caberia distin~uir, por Olilfll l;tdn, entre falsidade c f;tlse;unen
to. histe, realmente, um falseamento das institui~·(lc:s polític:ts c.\is
tcntes no l';tís; d;tquclas prúticas demncrúticas l(UC s;lll mantidas, 
m;tS que srlll mantidas SC C CllliUantll permitirem óiS fnr~·;tS domin;tn
tCS neste l':tís, pnrquc, acinw da lei, acim;t d;t Cnnstituiçrto, ;teima 
de";;ts próprias tnstitlti<,'<ics, c.\iste a vnntadc maior do Exc.:utivn, 
que, an seu ai\ itre. as mantém <HI nrtn as tnant~m: que respeita nu 
nr1o respeita ns rcsultadns elcitnrais; que nhscrva nu nrl<l observa ns 
limites tr;t,·adns rara :l ;Huaçrto dos vúrios úrgrtns pllhlicos . 

Estou no proceS'<l político, nrto p;tr;t p:irticipar d:t f;tlsidadc, 
mas. aproi•eitandn-mc dn mecanismo eleitoral ;tinJa existente, par:t 
pndcr f;t/cr <l que fa<,'n ncst;t tarde: denunciar tudo <tquiln <lUC me 
parc.:c contrariar ;ts mais .:aras tmdil;õcs de vocoli;;lll demncrútic:t do 
nosso povn. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA -PI)- Permite-me V. Ex•'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda :t s.ttis
f:u;rtn. 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA- PI)- Veja como V. Ex• 
nãn tem olhos para ver a incoerência. V. E.x• falou que o Congresso 
tinlw bases J'als;ts. N:td:t mais kgítimo num Congresso c nad;t que o 
lc:gitime nwis do que, exatamcntc, a autenticidade dos debates que 
nele se travam. É o que V. Ex• cst:í demonstrando, c, com isso, 
demonstrando a J';tlsidade de sua declaração inicial. Quanto fi 
diferença que: V. Ex• faz entre falso c falseamento, a diferença não 
est[t no contcúdn que é o mesmo, mas no simples acento dinâmico c 
estútico. As expn:ssõcs se equiv;tlcm. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - A plen:t 
legitimidudc de um Congresso teria, como pressuposto primeiro, o 
respeito rt suu soberania. na esfera de su;t competência. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite-me V. Ex•'? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ora, nin~!uêm hú 
de negur que este Congn:sso sofre rcstriçiics... • 

O Sr. Pctrônio Portella (ARENA- PI)- Não ouvi. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... que realmente 
atingem essa cssênciu búsica de qualquer parlamento do mundo. 

O Sr. Petrônio Portclla (ARENA - PI)- Discordo funda
mcnt:llmentc, porque as nossas decisões. uqui, são soberanas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Se V. Ex• olhar a 
História destes últimos dois anos. verú que não J'oi assim, não tem 
sido assim. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Ao que me consta. 
nunca souhc que o Senhor Presidente da República desrespeitasse o 
Congresso quando cm funcionamento, ou deixasse de cumprir as leis 
ddc emanadas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Perguntaria a 
V, Ex•. só como um exemplo. Por que se fechou o Congresso Na
cional. a I J de dczcmhro de I%H'? 

O Sr. Petrônio Portclla (ARENA - PI)- V. Ex• falou cxa
tamcnte cm questão de dois anos. Antes. foi de fato dado um golpe. 
no meu entender. cm desdobramento fi Revolução. Outra Revolução 
se processou, com a queda da Constituição de 1967. Não discordo 
disso c acho que houve duas revoluções nítidas no Brasil: cm 1964 c 
cm 196X. E o Congresso. de fato, foi posto cm recesso. O A 1-5 
começou :1 funcionar c ainda hoje vigc. Ao proclamar que nós não 
exercemos, com liberdade, as nmsas atrihuiçiics constitucionais, 
V. Ex• começa a denegrir-se, accit:mdo participar de um Congresso 
que nào seja livre. Mas, )!Ostaria de, corrohorandn o meu ponto de 
vista ,nbrc o Ministrn Falcàn, cit<~r para V. Ex• uma frase do seu dis
cur'o que demonstra que o Deputado de nntcm ~~ af'irmado pelo 
Ministro de hoje: "Senhores. quando se fala. entre m qiticus do 
no"o regime. cm plenitude dcmocri1tica, reclamando de cada um 
dm rm·crtl<" rcvolul'ioni1rim que ;cja attngida até o fim do lll;JtHiato 
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respectivo, postul~-sc, sem dúvidu, uma postçao universalmente 
almcjud~. mas por meio de uma alocução ;unbigua." "Unw posiçiio 
univcrs~lmcntc almejada." 

Aqueht pregação do regime democrático do Sr. Ministro, há 
anos, corresponde, eJwtamentc, à que hoje S. b• cm dis..:ursos, cm 
entrevist;~s, através da ação, prucur" Wmbi:m afirmar. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Antes de mais 
nada, esd~reço que penso ter me referido ~ doze ~nos c não dois 
anos. O que se constituiri~ cm evidente equivoco; estamos a doze 
anos de 64 c não a dois. 

No que diz respeito ao trecho tmnscrito por V. Ex•. caberi~ 
distinguir nele ~ntcs um~ critica; critica àqueles que se situ~vam ou 
se situ~m dentro do sistcm;t c prometiam ou diziam da necessidade 
de se chegar à plenitude democrática. Foram os próprios Presidentes 
da República que, sob o Al-5, tem, sucessivamente, extcrnado seus 
propósiws de entregarem aos seus sucessores o Pais reconstituciona· 
lizado ou - para usar um~ expressão figurativa - n~ pknitudc 
democrática. embora não tenham tido i:xito nesse desiderato. 

Caberia dizer que o fato i: mais grave, desde que a noss~ critic<t 
não se restringe à inexistênci~ de "plenitude democrática." N~ 
verdade,~ noss~ critic~ vai muito mais fundo, porque diz respeito à 
inexistência sequer, de uma estrutura democrática de poder. que não 
pode, re;~lmente, haver, quando vige o Ato Institucional n9 5. 

Mas. Sr. Presidente, Srs. Senadores, não vamos privar a C~sa de 
rememomr. aqui. outras assertivas do então parlamentar Armando 
Falci"to. E aqui temos: 

Ademais, quando c onde os remédios heróicos, baseados 
n~ brut;tlidadc do despotismo, melhoraram a vida das 
n~çõcs'! Nenhum~ ditadura de moralidade deixou de acabar 
tr;tnsformad~ num p~ntanal de indecências. 

As medidas de forç~ pcl~ forç~ já são em si mesmas imo· 
rais, pois lhes falta o conteúdo ético que só a legitimidade das 
leis outorga c g~rante ................................. . 

As revoluções só ~gravam os problemas, visto comL' o 
sangue i: sempre um fator de hecatombes inegáveis ........ . 

Num P~is tão grande e já tão avançado nas conquist~s 
!Jlodernas de modo algum pode aparecer como uma terra de 
gente incult~ c bárbara, onde se substitua o direito pela força, 
o voto pelas baionetas, a palavra livre pela censura. os co-
mícios pelas prisões. a li herdade pelo cativeiro ............ . 

O que se implanta pela força, só pela força se desaloja. 
Só :t democracia permite a perenidade dos direitos 

gerais" (DCN de 01-11-55). 

E concluía sua oraç~lll. exortando: 

"Peçamos it Providência que s;tlvc o Brasil destes dias de 
ame:tças totalitúrüts para que. uma vez mais. ele se alirmc c 
rc:1firmc na força da lcg;liidaue legítima c de ordem demo· 
cr:'ttica". 

Em fcvereirn do ano segu intc. cm 1956, referindo-se ao movi
mento armado de novembro de 1955. registrava que "os militares ~•ti· 
varam a democracia no Bmsil" - exprcssi1<1 de S. Ex• - enaltecen
do os homens aos quais "o Brasil deve a sobrcvivênci:1 da Constitui· 
.;~o democrática de l941i." 

Ora. Sr. Presidente. Srs. Senadores, hoje, quando se fala cm rcs· 
tauraçfw da legalidade, quand<l se alirtna a necessidade de se rccons
titucinnalil:tr este l':tís. quando se luta pela sua redemocratilaç(tO, 
n:io faltam aqueles que vêm di1er que nunca houve democracia rw 
Br:"rl. 

I·_ o prúprin ~lini;tro :\rm:rndn Faldn. duas décadas depois, 
refere-se a :iqucla mcsrn:t Cnnstituiç;j,, de modo diferente, cl)nl<l se 

const;tt;t de ldtura de su;t p;tlcstra fdw no Recife, n~ última sextufcr· 
r:t. Já ;tgora, segundo S. Ex•. a Constituiç(ro de 1946, que tacha de 
irrc;tfisw. 

"Reabriu ;t trilha das crises, trto débil se ;tpresentou para 
tutcl:rr o l:stado de nossos dias". E ;tinda: 

"Com aquele estatuto aconteceu o que sucedera" diplo
mas outros, que nasceram inoper;tntes por ignorar ;tS reali· 
dadcs ;, vist:t. A Constituiçfto de 1946, el~borada sob a prcs· 
siio irresistivel de ressentimentos gerados pcl;t ditadura. 
nasceu velha. Velha c inadequada a um J>ais que precisava 
dar-se pressa para acertar o passo com um mundo novo, que 
jú antes do conflito de 1939 ultrupass:tra idéi~s ern que j;tmais 
corrcsponder~m te.~ to c conte.~ to". 

O Sr. Petrôniu Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um 
<tpartc'? 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- I' E)- Nem parece a mcs· 
lll;t pessoa que anos, como Deputado. Vicc-Lidcr c Lida do Cio· 
vcrno de então e, por fim. Ministro de Justiça do Presidente Jus.:e· 
tino Kuhitschek, defendia o que ele denomin~va de: legalidaue demo· 
crútica do Pais. 

Nem parece que: foi sua voz que, cm janeiro de 1955, defendta a 
C.trta de 46, c.\probrando os que a atacav;tm, nos seguintes tcrn1lh: 

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

t\ Constituição de 46, que t;tntos sacrifícios custou c que 
era ati: otHclll unw deusa intangível. agnra não prcst;t m:tis. 
Est:'t superad;t, não resolve a crise. é um documento formal. 

Os direitos fundamentais do cidadão, que tanto defcn· 
diam com ris~o ati: de vid;t, parece que vão perdendo o valor 
c a sil!nilic~ção. 

;, lingu;tgcm do Est;tdo Novo está sendo falada por 
nutr:ts hocas. 

Qu;tsc ninguém m;tis se lembra d~ ccnsunt, do exílio. d:ts 
prisôes. d;t brutalidade c da estupidcL policial do sistema dis
cricion:trio. 

Eu quero refrescar a memória dos neototalitários brasi· 
leir,b c auverti-lns de que todos os ditadores sã,, il!uais na 
malignid:tdc. Quem hoje prega a ditadura. ;tlllanhi podcr:'t 
estar entre suas primeiras vitimas. 

Vale a pena recordar a sentença: a pior Demoaacia é 
mellwr do que a melhor dit;tdur:t. 

Dentro da Carta Magna vigente hit remédio para todos 
'"golpes. para todas as dcsgraç:ts" (DCN em 20-01-55). 

Quem diria. Sr. Presidente. Srs. Senadores. que aquele arauto da 
democracia. aquele defensor da Constituiçfto, fruto de urna Assem· 
bléia Constituinte, viria, alguns anos depois. desdizer tudo aquilo 
que um dia tl credenciou perante a Nação. 

O Sr. Petrânio Portclla (ARENA- PI)- Permite V. E\•'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDH- I'EJ- Pois n~o. Excclên· 
cia. 

O Sr. Petrõnio Portclla (ARENA - PJ)- Admira muito o 
cotejo que V. Ex~ faz do Deputado com o Ministro, sem a .:ompa
raçfto que se imp<ic. de uma realidade c.1m outra realidade. Em 1955. 
soh uma (\mstituicào com nove anos de idade, era necc.ss!trio que, 
quantos tinh<lm conli;tnça no regime dcmocrittico. lutassem por sua 
sobrevivência c cantassem suas excelências. Posteriormente, com ;tS 
crises que se verilicaram sob a Carta de l'l4fi, licou prol'ado que cb 
nào tinha os mecanismos indispens!tvcis it absnr.;:to das crises sucL's· 
sivas por que passava'' Pais. Quem mudal'a, n Sr. ,\rmando Falcftn 
ou a rc:tlid:tdc'! Cahia-lhe rcc:tlcitrar em cnnceitns supcradns pelos 
fatos'! f)uandn a Cnnstitui.;:in cstav:t tcst;rda c garanti;r ,,, mcio.s de 
sobrevivência do rc~imc. haveria. de ser cantada c e\alt;rda pnr todos 
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os d~mOL'Wias. Quando, todavia, .:!:1 s~ foi, 11:1 vor:I!!Cill de ,,ulrlh 
tempos c 1.k lanl:rs agressões, sem meios de vcrH:cr a tlldl>S, ela se fc1 
inadcquad;r, irH>pcranlc, l>bsolcla. N:ro foi o Ministro que v;rrillll, '' 
Ministro leve um concciw sô, as n::didadcs é LlliC mudar:un c o leva· 
ram, c.xal:uncntc, :1 acomp:rnhar a marclw dos awntcdmcntos c a 
qucr~r para o P:rís aquilo que era m:lis iruJil::u.h> :r o;ohrcvivi:ncia do 
regime dcnwcrútico. V. h• lranscrcw tc.xlo d•> cnt:r,, Deputado 
condcn;rndo ... as revoluções. Em seguida V. E.x• transcreve um texto 
~m <lUC o D~pul:rdo bendiz um:t otltra revolução para a sobrcvivên· 
ci:t do regime dcmocrútico. Unw, :r primcir:t :r que: ele se rci'cria, dizia 
respeito ir revolução sangrenta, que destruht ;t vida dos nossos 
comp:llrícios: a scgund:t, um golpe de csl:tdo branco que, segundo 
ele- cmbor:t dele discordando cu -teria tido a lin:rlidadc de dci'cn
dcr o regime democrático. São situações distintas a que se referia o 
Dcput:tdo Armando Falcão, distinções que V. E.x• não estú f:rzcndo. 
confundindo p:rr:t conden:tr, tenl:lndo a1,,>nlit·lo c<> mo a própria ima
gem do político incoerente. Niio. Os fatos é que levam <>S homens a 
examinarem a rc:did:tdc c a lerem uma conduta condígn:r par;r 
cnfrcnlú-la. 

O SR. MARCOS FREIRE ( M DB - PE) - A intervenção do 
Líder d:t ARENA, que antecedeu :1 este aparte. serviu para que se 
pudesse concluir que S. Ex• reconhece o ;tcontecimenlo de 13 de 
dc1.cmbro de 1968 como um golpe de Estado. Não poderi:r ser de ou
lr:t nwncíra, porque foi perpetrado por um governo que havia as
sumido o poder sob a égide de uma Conslituiçrw que jurara cumprir. 
Não tinh:t cabimento, portanto, que o Governo, a niio ser por um 
alo atrabiliitrio. de força, se sobrepusesse a essa mesma Constituiçih>. 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA - 1'1)- A conclusrro é de 
V. E.\' V. E.x• parece que tem medo dos nomes. Nrro hú nad:t de· 
nwis cm dizer que foi um golpe de Estado. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) -·É V. Ex• cstú rcs· 
s:tlvando. O medo i: de V. Ex• 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA - PI) - O pirmciro foi 
para implantar a Revolução, o segundo para preservá-la. Já o disse. 
:111tcs. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- S. Ex• conlirma. 
portanto. que o Al-5 foi um golpe de Estado. 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA- PI)- Foi cm raào de um 
golpe de Estado. É coisa diferente. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- I'E)- Foi cm raôo ou 
foi um golpe de Estado? 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA- PI)- ~rro foi um golpe de 
Estado. Nasceu de um golpe de Estado. É outra coisa diferente. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Nasceu de um 
golpe. golpe de 13 de dcze111hro de 196X? 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- E.xatamentc. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Estú eonlirnwdo. 
licam nos Anais do Senado Federal as assertivas do ilustre Líder da 
AREN,\. 

O Mnvimcnto de 1964. que quebrou a ordem constitucional do 
l'ais. tendeu ir sua institucionalização. O pnírrin Presidente C.rstello 
Branco. na mensagem que encaminhava ao Congresso Nacional o 
Projeto de Constituição de I %7. dizia da necessidade dessa insti· 
tuciona litação. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex" um 
:~parte'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- 1\firmava. e.xat:l· 
mente. que aquele projeto era neccssúrio c suliciente par:l a referida 
inq itucionali;aç;\n. 

O Sr. Pelninio Porcelln (ARLi'o:A- PI)- Permite\'. h' um 
i!pariC.

1 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Entrc~•nt, assim. 
;to seu suwssor o l'stado rcconstitucion:tlindo, embora por vi;rs 
auloritúrias, tal\'1.'/ l.'<llll uma carta ass:tt :rutoritúria cm seu cnntl'lt· 
do. De qualquer form:t, :r p;rrtir de IS de março de 1967, n Governo 
qu~ se estabeleccu neste País estava lc~itimamcnlc nhri~ad<l a rautar 
.su;r ;rçiro denln> dos dispnsitivos constitucionais, sob os quais se· 
l.'lllpnssnu. 

O Sr. Petrõnio Porcella (ARENA- PI)- Pcnnilc V. b• um 
ap:rrtc'! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ouço sempre 
V. Ex• cnm.satisf:rç:ro, mas ainda queria ter opnrtunidadc de descn· 
mlvcr :tlgtuna coisa sobre n seu ;rp:trtc anterior. 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA - PI) - h:rtamcntc par:t 
elucidar mclhnr, p:rra. cvitm que V. h• ,;c dewic, levando-me a 
lhll'os apartes. Meu objclivo é construtivo. Tcnl:tr, tanto quanln pos· 
sivcl. ir ao encontro de V. Ex•. para nós :unbos cm·ontrarmo,; a 
1crdadc. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE)- O essencial é que 
não-... v ;'r de encontro. mas sim ao encontro d:r rcdcmocratiz:rçiio des
te l':rís. 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA - PI) - Nrro digo a rc· 
dcmncratitação. irenllls ao encontro do cnnstantc aperfeiçoamento 
do processo dcnwcrútico a LIUC :rspir;rmos. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Como. se a noss:r 
e,;trutur:rnão é democrútica'! Só se aperfeiçoa :r quilo que existe. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- N<1s nunca esti1·e· 
mos na pknitudc dcmocrútica. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Isto é outra cois:r. 
Excelência. 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA- PI)- Plenitude dcmocr{rli· 
ca. par;rmim .... 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Eu niio falei cm pie· 
nitude denwcrútka. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI) ... é um idc:tl a ser atin· 
gido c jamais alcançado por qualquer povo. ror qualquc< nação. 
Mas quero dei.x:rr muitn claro :r V. E.x~ o que. por sinal. vem reitera· 
das vc;es sendo dito pM mim. O acontecimento de 196S foi consc· 
qíiéncia inelutúvcl do dissenso que marcou a rromulgaç:w d;r Carta 
de I %7. Ela nasceu sob o disscnso; n:ro encontrou na Oposiçiro de 
cnt:lo aquela am hii:ncia indisrcns[rvcl para que rud"sc resolver os 
problemas rolíti.:os do J>:rís. Nrro foi um ato de vontade arbitrúria. 
n;\o foi uma quartclada. não teve o sentido ne,:ativisla. teve. sim. o 
ohjctivo de retomar o processo revolucionúrio. :rmcaçado pelo dis
semo que lavrava cm todo o País. Ninguém ignorava n dr;una de 
I%X. ninguém ignora o drama do Presidente Cost;r c Silva. Todo o 
mundo sabe da tragédia que lhe custou a própria vida. Nada daquilo 
aconteceu por acaso. foi produto do disscnso amcaç;rdor que. tksgra· 
çadamentc, marcou irqucle tempo a vida do País .. .delenninando um 
novo nuxo rcvolucionúrio. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Antes de mais na· 
da. evidente que a Carta de 1967 nasceu erradamente. pnis ni111 se 
buscou o consenso. 

t\ ;'Ilação não foi sequer ~onvocada- como deveria .,cr- para. 
através de uma Assembléia Constituinte. rccnn,tiluci•lll:tli;ar" País. 

Os anunciados prop<isitos de normali;aç;'rn da vida jurídiw·p<>lí· 
lica do Brasil n:ro buscaram aquele caminho que a d,llllrina dcmocr:r
tica indica c que a rrópria llistória l'útria acnnscllw. de. atravé' de 
dcJcpad1lS especialmente cscnlhidos relo povo C<llll l:tl fim. 111ltar·SC 
its trilhas da nnrm;tlidadc dcmocr(rtic;r. 

O Sr. l'elrônio Portel ln ( ,\ ){ FN t\ - I' I) - \' h" me cPnc·cdc· 
tllll r:rpuln aparte'! 
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O SR. MARCOS FREIRE (MDB- I'El- Temo que, honr<~· 
do wm t<~ntos <~partes, niio poss<~ termin<~r o discurso. Pcrmi~<~·me, 
<~o menos, desenvolver m;lis o meu r;1ciocinio. Terei muita S<~tisf;H;;to 

cm lhe dar o ;1par!c, posteriormente ... 

O Sr. Petrônio l'ortella (ARENA- PI)- Quase dois ten;os do 
temro lk vida indercndente do País foram sob o regime de Carta 
outorgada. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Aliús, css;1 tendcn· 
da do autorit;lrismo m;1nili:stou-se muito cedo no Brasil. O nosso 
lmrer<ldor Dom Pedro I. 4ue tinh•1 ido ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- V. Ex• me rcrmite um 
aJl<~rle'? 

O SR. I\! ARCOS Fl~EIRE (MDB- PE)- Com todo o prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- O eminente Líder do 
Governo alude ao temro cm que o nosso País viveu sob o regime de 
Carta outorg;1da c, naturalm.:ntc. niio disse mas rensou n;1 Constitui· 
çiio de 25 de março de I H2-l, a Constituição do lmpi:rio. M;1s i: prcci· 
so, aqui. sim. registrar uma requcna mas substancial diferença. I~ 
que, itqucl.: temro. o Br<lsil, rcci:m·ind.:rendente, saindo de um esta· 
do absoluto, tinh;1 na chelia do Est;1do um Imperador que detinha 
roderes absolutos. De modo que o Imperador, ao outorg<lr unw C ar· 
ta Constitucional - n;1o digo se bem ou se mal - se desroj;1va de 
um poder que era da Monarquia, que era do lmrcrador. O Brasil 
saía do <lhsolutismo bragantino. De maneira que o lmrer;1dor, que 
muito mal fet em dissolver a Assembli:ia de 1823, pelo menos - i: 
preciso reconhecer isto- outorg;1va aquilo que tinha, se desrojava 
de um direito seu, da Mon;1rquia um direito histórico, muito ao con
tr[trio daqueles que. investidos no roder sob um;1 determin;1da or
dem jurídica que juraram manter. derüis. no exercíciü de um direito 
que niio tinham. lJUC ninguém tinha. que nenhum cidadão brasileiro 
rossuía. outorgaram urna outra Carta, it scrnclhanç<l de monarcas 
absolutos. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradeço mais 
uma vct a colabnraç;to de V. Ex•. nobre Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Petrõnio Portclla (ARENA- PI)- Permite V. Ex• mais 
um aparte'? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pretendo concluir 
''pensamento que deixei a meio caminho. para niio dcix;1r de acolher 
os subsídios. como sempre valiosos. do nobre Senador Paulo 
Brossard. 

O Sr. Pctrônio Portella (ARENA- PI)- Pediria a V. Ex• esta 
concessão, antes que o aparte perca a oportunidade. 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- O meu pensamento 
não dcix:1 de ser. também. urna comrlemcntação da intervenção que 
foi feita. 

O Sr. Petrõnio Portclla (ARENA- PI)- Espero responder a 
:unbos. tiio logo V. Ex• me permita. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Por sinal. 
cnmcçava a formulú-lo antes mesmo do ilustre representante gaúcho 
ter ex pendido suas últimas considcr;1çiics. 

Continuando. cntiio, poderíamos ilustrar. com uma invocaçiio 
hist<irica, a usual "magnanimidade" de certos Chefes de Estado. O 
Imperador D. Pedro I. Proclamador da Independência, com todo 
aquele seu espírito autoritúrio. convoca a Constituinte. dando uma 
de liberal. como ocorre muito nesse Brasil de hoje. Comparece i1s 
solenidades de abertura dos trabalhos constituintes c. na sua Fala do 
Trono, dit que cstú disposto ;1 cumprir a Constituiçi"to que fosse ela
hnrad:l por aquela Assembléia, desde que "digna de mim c da 
Naç:lo.". 

r.:· a eterna histt'1ria. a ctcrn:t f:trsa d,,, rcscudo·lihcrais que se 
wlo.::11n, 1111 final das cn111as, acima daquilo que deve representar a 
verdadeira vontade da Nação. 

O Sr. Pnulo Brossurd ( M DI!- I<S)- Er•1 filho de D. Jo~o VI 
c de Dona Maria Joaquin•t. 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA- PI)- N~u sei ;1 quem res· 
pondo a esta altur;1: se ao Sen;1dor Hrossard, que falou na primcir;1 
abdi.:al,'i"to de D. Pedro I, ex;tlamentc U<1quclas prerrogativas moniir· 
lJUi.:as, rcsc1lvcndo ;tUtolimitar o poder. Tenho para mim que S. Ex•. 
não obstante emi:ritu estudioso dos assuntos históricos, labora num 
cquívucolamcntúvd. D. Pedrll I niio outorgou uma Carta Constitu· 
ciomtl ror magn.1nimidade. Foi compelido pelo sentimento nacional. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Tambi:m i: verdade. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Exatamentc. Isso foi 
fundamcnt;tl. Jú existi•1 unw eclosão dos sentimentos nacionais, de· 
terminando unw Carta Constitucional rar;t o Br;tsil. A Carta n;tsceu 
de su<l vontade. nws as insriraçiies furam outr;ts, as insriraçõcs 
o:1qucla extraordinária dite ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- É verdade. 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA - PI)- ... que marcara a 
vid<l brasileira nos Anais da Constituiç;lo de IS23. 

O Sr. Paulo Brossard ( M DB- RS)- É verdade. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Este dado faço 
questão de assinalar para retilicar a História e dizer que não tão 
nwgnúnimo era Sua Majestade. Sua Majestade. em verdade, durante 
todo o tempo enfrentou tropeços, empecilhos, si:rios obstáculos, 
porque h:1via uma elite bem constituída no Brasil, opondo à vontade 
Imperial ;1 vontade da Naçiio que corneçav;1 a ser construída. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Perfeit;lmente de acordo. 
Apenas não me referi, em nenhum momento, a magnanimidade de 
D. Pedro I. Esta palavra não foi usada por mim. De qualquer 
forma. o que é de ressaltar i: que, antes de 25 de março de I g24. 
quando outorg.1da a I Constituição Brasilciw. o Brasil não tivera, 
ati: cntiio. Constituiçiiu alguma c desde a Independência o Monarca 
continuava sendo o depositúrio de todos ,,s poderes estatais. que 
eram os hcrdados da Monarquia Absolut;l. Este i: o ponto funda· 
mental. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- O exemplo his· 
tórico que invoquei a4ui foi. cxatamentc, paw mostrar a aparência 
de magnanimidade de Sua Majestade c, na verdade, o 'cu espírito au
tJritúrio, que apenas se quedava diante dos anseios nacionais. 

O Sr. Pctrônio Portella (A R EN,\ - PI) - Estou de acordo 
comV .. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - I'E)- Mas aind;1 teria 
dois aspectos a analisar da intcrvcnçiio do ilustre Líder da A REN,\, 
antes de tentar prosseguir o discurso. 

S. Ex• fala que o parlamentar Armando Faldo diria coisas di· 
fcrcntcs do Ministro i\rm;1ndo Falciio, porque a realidade mudou, 
desde que a Constituição de -16 nfto arrcscntaria meios adequado, 
para enfrentar crises que viriam depois. 

Admita-se. de barato. que isto seja realidade. Não nego que. 
muitas ve'"· o arcabouço jurídico-político de uma naçiio leva a um 
gargalho institucional. a exigir, de fato. a quebra da constitucionali· 
dade do país. 

1\las. o que estú cm jogo niio é isso. O que cstú cm jogo é não 
terem os rcsp,lnsúvcis pelo Mo\iment<' de 1964 voltado i1s trilhas d;1 
legalidade dcmocrútica. c hoje, mais de 12 anos decorridos. con· 
tinucnH"- como alirmci de início- sob urna cstrutur:1 ditatorial 
de poder. 

Por outro lad,,, não se trata aqui <k di1cr se houve ou se ni"tn 
houve. antes ou dcrois. pknitude dcmocr(ttica. Ni"to! A plenitude dc
mocr(ttica scrú, pnr certo, um anseio a ser conquistado dia a dia. 

O Sr. Paulo llrossnrd ( i\1 DB -- H S)- i\ 1uit'' hcm. 

O SR. MARCOS FREIRE ( i\1 DB- 1'1.)- L uma marcha que. 
talvct. n:ln tenha ltm. porque as p:trttcularidadcs. inclusive súci'''l'"· 
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lític:ts, de c:u.ht puis vriO aprcsentundo n<lV<IS e\ig~nda•. Mas falHI· 
nos. mesmo. é a própria cstrutur:t denwcrútica de poder, porqu:111to 
-como jú :tlirmcí -o lJUe tc:n111S :ti é a C<mliguraçrw de um;t estru
tur;t dil;llorial de puder. Por isso, emre licar com o Ministro Ar· 
mando F:tldo de: lw.ic. que julga o regime vigente como "dcmocr:tci:t 
modcnw", prcliro lic:tr com outras liguras eminentes desta Replihli
.:a. Para só .:itar alguns, c nüo vinculados ao meu Partido, poderia 
lembrar os Ministros Aliomar Baleeiro c Scabr:t F:tgundcs, os Gc
ncr:tis R,1drigo Otitvio c Albuquerque Lima, os Senadores 
Magalh~cs Pinto c Tcot<inio Vilcl;t, os jurist;ts Caio Maio d;t Silva 
Pcrcir:t, Presidente da Ordem dos Advogados do Bwsil, c Sobral 
Pinto - homens que ti:m vindo de público, rcitcr:tdamcntc, parti· 
•·ipar da luta rcdcmocr;ttilantc, que não pode ser privativa do 
Partido d;t Oposiçrto. Vou referir-me, apcn.ts, :1 um trecho do 
discurso com que o Presidente do Congresso Nacional abriu, este 
ano. os trabalhos kgisl:ttivos - exatamcntc quando S. Ex• 
wmparou os compromissns de 1964 com os de 19JO, p:tra salvar as 
cxicéncias republican:ts. c os de 1945, par:t rest:tur:tr :1 dcmocraci:t. 
Dc~wcracia que, sem dúvida. como vimos aqui, terú tido sempre os 
seus erros. as suas falhas, as suas dcliciéncias, mas que, na vcrd;tdc, 
prccisari;t ser aperfeiçoada, c nüo, cm funçüo desses vícios, ser 
cxtirp:tda d:t Nação brasileira. 

Permitam-me: que cite, a essa altura já não ao Deputado 
Armando Falcão- tamb~m ainda não ao atual Ministro da Justiça 
- mas, entre essas duas fases, ao então Ministro da Justiça - não o 
do General Ernesto Geisel, repito e sim o do Presidente Juscelino 
Kubitschek. Lamentava ele, o outrora Ministro Armando Falcão, já 
cm 1959, que o Brasil fosse colocado "aos olhos do mundo como um 
Pais que, de repente, voltava a aparecer como uma terra cm que 
aind:t.:ra possível a tentativa de solução dos problemas políticos por 
mdo d:t forca. da violência e da brutalidade". 

Defendia, o ;tntigo Ministro, igualmente, as "instituições 
libcr:~is, a Constituição da Repúblic:t, o império da lei". 

Condenando um processo de retrocesso em que - afirmava -
"deixaríamos para trús todas as conquistas do direito, o primado da 
justiça, o respeito à ordem", dizia, perante a Câmara dos Dcpuwdos 
da época: 

"Nossa consciência. entretanto, nos dita uma atitude -
a ;rtitudc do mais absoluto respeito, da mais integral fidcli· 
da de üs leis que ai estão, emanadas d:t legitima vontade 
popul:tr." (I> C:\/, de li de dezembro de 1959.) 

Scriam tais leis, que ele tão entusiasticamente defendia. a 
daqueles "períodos cm que por aqui- conforme acab:t de referir-se 
dcsdcn hosamcntc- prevaleceu uma espécie de democracia form:tl'"? 

Talvez por isso tenham, depois de 64 - com o seu apoio c seus 
aplausm- restringido o sufrágio universal, comprometido o cquili· 
hrio dos Poderes. suspendido as garantias da magistratur:t, 
desrcsreit:tdo a imunid:tdc parlamentar, estabelecido a censura it 
1 mprensa, cerceado a atividadc sindic:tl, sufocado com o 477 os movi· 
mcntos estudantis, suspendido o habeas corpus, cassado mandatos 
clctivo,; c direitos políticos dos cidadfws. cfctuado prisões ilegais c 
desrcsreitado t:tntos direitos humanos. 

Nunca julgamos, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que a 
democracia formal. depreciativamente referida, fosse um·fim cm si 
mesma. Mas é hom que se saiba que.:, sem cl:t, a democracia substan· 
ci:tl que perseguimos sú poderá ser conquistada a um preço muito 
nwis alto que é preciso evitar- o sacrifício da liberdade. 

l"a verdade, o mundo nào será verdadeiramente livre apenas 
com a cham:rda "dcrnt~cracia politica". Nem, apenas, com a 
<.lccantada "democracia cconõmica ou social". Ambas se comple· 
t:tm. si:io mesmo uma só, conteúdo c continente, cxteriorizaçfto c 
c~"éru:1:1. 

Se nunca conhecemos a plenitude dcmocr[rtica, estamos, agora 
_e'"' i:" 1erdade -muito mais longe dela. 

1 1 idcntcmente. '' indicativo de que ela n:'ro existe n<lo reside n•' 
lain de ,c ""'c r deferido a eleição do Presidente da República a um 

Colí:gi<l Eleitoral, substituindo-se o processo de eleição r.Jircw 
:ulleriorm.:ntc vigorante- mesmo :tdmitindo-se que a seriedade c 11 

bo;t-fí: não permitiri:t, por certo, invocar, :1 respeito, o exemplo norte· 
;uncric:tno, mas estigmatizá-lu, nos termos cm que nu prúticu cl:t se 
processa, con111 m:tis um grotesco falseamento de nosso processo 
politico . 

o Sr. l'~lrônin l'orldlu (ARENA- PI)- Não upoi:tdo! 

o SR. MAHCOS FREIRE (MDB- PE)- Nem, tampouco, 
em se ter que altcntr prerrogativas do Legislativo, desde que se 
respeiwsse a sua soberania nu nova esfera de competência ditad;t 
pcl;t evolução do Direito Publico. 

Ninguém nc:ga que os problemas c a complexidade do mundo 
moderno estão a exigir uma nova reformulação de :llribuiçõcs dos 
Poderes estatais, m:ts ~necessário que, uma vez feita essa rcformulu· 
çrto, se respeite a área de atuaçào de cada Poder, sob pena de 
dcs:tcrcdit:t-los c, até mesmo, desmoralizá-los. 

Em rcl:tçào à prcscnç;t atuante das Forças Armad:ts, já tivemo• 
oportunidade de, dc:sta mesma tribuna, defender que os milit:rrcs n~ro 
rodem c não devem ser indiferentes a lutas maiores que extrapol:tm 
o circulo da defes:t interna e externa do Pais, propriamente dito. 

Quantos eventos gerados nos quartéis, ao longo da noss;t 
História, niio merecem o nosso respeito'? Cremos, ati:, que :ts Forças 
Arnwd:rs tafro que desempenhar um papel capital na qucbr:t de 
c•truturas arcaicas c injustas que sacrilicam o Brasil de hoje, inclusi· 
vc. enfrentando, de rijo, as forças oligúrquicas c imperialistas que, 
aquém c além-fronteiras, contrapõem-se aos intcrcsscs nacion;tis. 
Qucri:-los indifcrcntcs, nesse campo, Sr. Presidente c 
Srs. Sen:tdores, seria at~ criminoso. 

O que não aceitamos i: que alguns defendam a privatização do 
exercício do poder pela classe militar, alijando dele os demais 
componentes da sociedade brasileira. Da mesma fornw que não é de 
se aceitar discriminação politica contra os integr;tntes das Forç:ts 
Armad:ts, é de se repelir a que se levanta contra os civis. 
considcrudos por muitos, por exemplo, como impossibilitados de 
assumirem a Presidência d:t República. 

Faz pouco tempo, até Govcrnudorcs de Estado afirmavam d:r 
impnssibilidadc de a Suprema Chclia du Nação vir a ser exercida. na 
rróxinw sucessão, por um clemeuto civil. E, independentemente de 
quem u exerce, de participarem - trabalhadores, estud:tntcs. 
intelectuais, artistas, empresários, técnicos, etc. - cfctiva c 
:llivamcnte d:ts d.:cisõcs nacionais. 

E o aspecto mais grave não i:. sequer, o do exercício do poder 
pelos militares. mas o desse exercício -seja por paisanos ou farda· 
dos- dentro, cxatamentc, de uma estrutura ditatorial de poder. 

É o desrespeito, exatamentc, àqueles princírios comtitucionuis 
búsicos sem os quais não se configura. estruturalmente. 0 moderno 
Est:rdtl de Direito democrático. 

o Sr. l'ctrtinio J>ortella (ARENA - PI)- Permite V. Ex• um 

ar:rrtc'? 

o SR. MARCOS FRF:IRE (MDB- PE)- Seabra Fagundes 
j[r nos ensinou que: 

"0 Estado de Direito é o Estado cm que o compor· 
tamcnto dos Poderes Públicos está sempre vinculado it lei. cm 
que nenhum deles pode ser fora ou :teima da lei, cm que ne· 
nhum Poder é arbitrúrio, cm que, pnr um sistema de controle 
recíproco, os abusos de quaisquer dos Poderes encontram 
remédio no contrnle dos demais." 

batamcnte o que não ocorre no Brasil de hoje. 
Ouço V. Ex•, nobre Senador. 

O Sr. l'ctrúnin l'nrtclla (i\ R ENA- I' I)- O ~cu disctmo desta 
tarde infirma exala mente aquilo que V. Ex• a•sevcra com tanta ~nl'a· 
se. V. L.x• repudi<t is.,o, repudia aquilo. E prcconi1a as ft'lnnula• ma" 
dcmncr[rticas numa assembléia de homens compcnctradns de ""' 
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miss.io p;~triútic;~, " menos •JUe V, Ex• pudesse di ler cm contr[lrio. 
1:, um:u1hi1, todos órg(IUs da imprensa estarão dando destaque devi· 
d<> :1 sua p;~lavm. Essa é u ditadura de V, Ex•'! Se ditadura houv<:ssc, 
V. 1:.\1, nwis do que cor;~gc111, h;~ ver i;~ de ser, de fato, um intimormo, 
para defender css;~s id~ias pcr:mtc tr~s ou qu:llro cidadiws, esu1ri:1 
cnrrc111.h>o risc<l d;~ policia política, d;1 polici;~ secrcla, du poli<:i;~ que 
lcv:1 ao dn:cre o:; cid;~diws pdo simpb e.wrcício da liberdade. 

O Slt :\1.\IH'OS FnEII~E (M DB- PE)- A hipótese formu
l;~d;~ pelo ilustre Líder da ARENA vem magnilicumente ilustrar u 
estrutura diwtorial de poder cm que nos encontramos. 

O Sr. l'••tninio l'orrella (A RENA- PI)- Vamos ver. 

O Slt !\IAHCOS FnEJHE (M DB- PE)- Fah> nesta tarde. 
Am;~nhà. pnssivelmcnte, serCI public:1do meu pronunciamento st•, uté 
1[1, os órgilos governamentais não determinarem o coutrário. 

O Sr. l'•·trtinio l'orlella (A R ENA- PI)- V, Ex• permite-me? 

O SH. :\L\HCOS FHElnE (MDB- PE)- Exatumentc isso é 
que curactcriz;~ o Estudo de fato, o Estado antidemocrático cm que 
vivemos ... 

O Sr.l'etrõniul'orrclla (ARENA- PI)- V, Ex• permilc-me'! 

O Slt :\1.\HCOS FHEmE (MDB- PEl- ... cm que a libcr
d;~dc de imprensa é umu benesse do Governo. Existe, sim, enquanto c 
cm rda~ào a quem o Governo quer. Existem órgãos que não vão 
poder publicar este pronunciamento, como não puderam public;~r 

mutérias sobre o cscúnd;~lo das mordomias, embora trate-se, por 
1ct.cs. de ;~ssuntos public;~dos cm outros periódicos. Isso sem esquc
.:cr o <:aso da ccnsur;~ préviu. que continua existindo cm jornais, 
.:onw Trihun:1 da Imprensa, cm scmanúrios, como Opinião, Mm·i
m•·nru c<) São Paulo Estado, du Arquidiocese de São Paulo. 

O Sr.l'•·tninio l'orrl'ila (ARENA- PI)- V. Ex• permite-me? 

O SR. \1..\I~COS FI~EIRE (MDB- PE)- Chegamos ao múxi· 
mo. Sr. Presidente. Não somente existe censura no Brasil. como exis
te uma censura que discrimina a quem censurar. Então. é até um 
problcm:~ empresarial: permite-se a uns periódicos que publiquem c 
não se pcrmit.:m :1 outros que publiquem a mesma coisa. Portanto ... 

O Sr. I':IUio Hross:1rd (MDB- RS)- Nem :1 Declaração de 
lndcpendcn<.:i:~ dos Estados Unidos, da lavra de Thomas Jcf'fcrsnn. 
alguns jornais puderam publicar. 

O Sr. l't•trlinio l'ortclla (A REN :\ -PI)- V, Ex• me permite? 

O SR. :\IARCOS FREinE (MDB- PE)- É outro exemplo 
que rencte hcm a situação cm que nos encontramos. 

c ia. 

O Sr.I'L·rrúnio l'orrclln (ARENA- PI)-\'. Ex• me permite? 

O SI~. :\I ARCOS FHEIIU: (I\1D13- PI::)- Pois n:1o, Exccli:n· 

O Sr. l'crrimio l'ortclla (A R E:" 1\ - PI) - Se de fato vivi:~

~emos "1h a insegurança a que V. Ex• alude, por mais que creia na 
~ua l'l'ragcm. estou certo de que V. E'' n:111 estaria hoje, nesta tarde. 
nesl:l trihu1w, :I! é porque\', Ex• é homem ousado c capa1. dos gcsl<ls 
resp•>nsilvcis de .:oragcm, mas não seria, jamais, capal de uma br:IV<I· 
1:1. \'. b' cstú fal:~ndo pcl<1 confiabilidadc que tem este regime c pcl<1 
certeta de que cstú no uso c gow de su<1s prerrogativas de manda
túritl do ptwn·~ 

o SI~. i\J..\RC'OS FHEIIH-: (1\IDB- PE)- Enquanto o Gover
no quiser! 

O Sr. l'l'!rionio l'orrclla (ARENA- PI)- Dentro dcslc racio
l'ÍilH ) ... 

O Sll. \1.\IHUS Flli:IIU: (1\IDII- I'E)- L issn, I \<:cli:nl'la, 
desde que n:1o eüqc htado de Direito, no Brasil. 

O Sr. l'crrjjnio l'orrl'ila (ARENA - PI)- ... amanhã V. Ex• 
podcrú diter a mesma coisu, Não i: o Al-5 que traz a inseguranç:l, c 
sim uma realidade, 4ue só poderil ser modificada pclu vontade de 
todos ns brusileiros, numa lulU de dia a dia. Nào é simplesmente o 
diagnústiw simplório, da existência do Al-5 que resolve o problema. 

O SIL \L\IH'OS FREIRE (MDB- J>E)- Este, o grundc 
l'rac;1sso politico do Movimento de 64. Ele, que anunciou, aos qua
tro ventos - cm f;~ses curtas, i: verdade - tantos i:xitos de ordem 
administrativa, de ordem financeira, de ordem cconõmica, 12 anos 
depois ainda não p~rmitiu, sequer, que se voltasse a um regim~ d.: lc· 
galid;~dc d.:nwcrúti~;l. 

O Sr. l.áz:mt Harhoza (MDB- GO)- Permite, nobre Sc:na-
dor'! 

O SR. '1.\IH'OS FHEIRE (MDB- PE)- Só para compl<:tar 
;1 resposta ao :1partc: do ilustre Lídc:r. Todos sabem- os exemplos ai 
est(ll> - Ctlmp:lllhciros nossos que também não tiveram o t~mor de 
c~erccr suas atribuições, mas terminaram sendo esbulhados de: seus 
manda los, sem processo nem direito de defesa. Todos sabem que não 
;~pe1ws" imunidadc: parl:uncntar c:stá suspcns;~, como não se: rcspc:i· 
1;1, neste Pais, se4uer, os mandatos que foram outorgados pelo povo. 
1:ique claro que não estou aqui para fazer br:~vatas de qualquer espé· 
de. Se l'ns-c um irrc:sponsávd, não leria sido eleito pelo povo do meu 
Estado. 

O Sr. l'etrionio l'orrclla (ARENA- PI)- V. Ex• há de faz<:r 
justiça yuc prestei homenagem à coragem de V, Ex• 

O SI!. :'11.\I~COS FREIRE (MDB- PE)- Estou :1qui p:1r:1 
cumprir a missão a que me propus, a missão de batalhar pelos id.:ais 
que são os ideais do meu Partido. ideais de democracia, de liberdad<: 
c de justiça social. 

Ou~n o nobre Senador LáLaro Barboza. 

O Sr.l.át.aro Harhoza (MDB -GO)- Nobre Senador Marcos 
Freire, o S.:n:1do da República acabou de ouvir agora. do eminente 
Líder do Governo. cm palavras ditas cm tom muito claro. que. para 
que alcancemos a normalidade democr:ítica, i: necessário, cm primci
r<llugar. qu<: haja a participação c educação, por assim dizer. de todo 
<l povo brasileiro. No entender de S. Ex• o povo brasileiro não está 
sulicic:ntcm<:ll'.c esclarecido c educado para o exercício da dcmocra
da. Rccnrdo-mc, eminente Scn;~dor, c gostaria que V. Ex• o acolh.:s· 
sc cm seu discurso. recordo-me de pc:nsamcnto lapidar de Lord R us· 
sei I, um homem que sabia muito bem como dizer as coisas: "Quando 
,,uço alguém ditcr que um povo não esta bastantemcntc preparado 
p:1ra p:1ra o c.xcrcicio da democracia, pergunto se existe alguém 
b<~stantemc:nlc preparado para ser déspota". Era a contribuição que 
desejava trat.cr ao pronunci:uncnto de V. Ex• 

O Sr. l'ctritnio l'orrclla (ARENA - PI)- Permite-me V. Ex• 

um aparte'! 

O SH. :\L\HCOS FREIRE (MDB- PE)- Ainda bem que os 
autMcs de V. Ex' Senador Lázaro BarboLa. não são os autores dn 
:1tual Sr. Ministro da Justiça 

Ouç<' <l Sr. Senador Pctrônio PMtclla, com toda :1 satisf;l(;ào. 

()Sr. l'elrcinin l'orlclla (ARENA- PI)- Antes de tudo, mais 
uma vct. deixo bem cl:1ro o meu pensamcnttl, Fiz homenagem i1 cora
gem de V, Ex'.<: exprcssandn uma homenagem que é de toda" Casa. 
Lm nenhum mnmento o proclamei capaz de bravatas, :~o contrúrio. 
mas de nusadias de homem rcsposúvcl. Sobre o ap:1rlc, nào P"""· 
niw tenho o lJLIC rcsptlndcr ;10 ilustre Senador por Cioiús. S. Ex• pare· 
.:c yuc me IIS<lU par;~ registrar um aparte pré-fabricado. Absoluta· 
mcnlc n<i•' dis>e que o povo hrasilcirn estava dcsprcp;~rado para a 
dcm•J.:r<~<:Í<I. O que cu disse, c venho ditcndo sempre, é que a dcmc>· 
cT<I<:I<I, c n:1n ,, tlcclarci na minh<~ inlcncnçün, é que <1 dcnw.:r.ll'l<l. 
~C!!Uild1l Dll\t.'f1.!l'f, i.: 11111 dtl~ regime du~ povn.., mail,rc..,, ch1.., 1'"1\0. ... 
01d ull"' 
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O Sr. l.:il:tru llurhul:t (~IDII- CIO)-\, Ex• l'Onl'inlla n meu 
r;t,·i•>l'inin. 

O Sr. l't•frtiniu l'urtl'lht (:\R E I" A - PI) - Ni10, nit•l confirmo. 
U que qttt:r<l dci.\;tr hcm d;tw é o seguinte: no processo dcmtltTúlit·o 
ha~<·r;'t m;trdws c contramardtas, h!t gr:tda~úcs até, de fato, 
l·nns,•guirmns um dcscnvnlvimt:nto ... 

O Sr. l.ál:tru llurhul:t (1\1 DB- GO) - Deve haver mats nwr
dt:ts d,, que contranwrch;ts. 

O Sr. l'ctrilniu l'urtdlll (ARENA- PI)- N~o falei cm educa
<.'illl do P<lVtl, É coisa inteiramente diferente. M:ts, se S. Ex• 4ucr •1uc 
cu m;tntenha isto, a contr:tgostn cu o f;tço, até para fic:tr pertinente o 
sett :tp;trlc. Mas, gost:tri;t de rcsp,HHlcr it observação de V, Ex•. cm 
pktlll c;tlor do entusi:tsmo, segundo a 4u:tl "tantos éxitos ti:m sido 
Jccantadns do Movimento de 6-1, m;ts ele se fez inc;tp;tz de proceder 
it instituci,ln:tliza<;i'to do P:tís." Eu diria :1 V, Ex• que essa diliculd:tdc 
i:. de fato, grande: j!t houve vúrias tentativas cm vão, frustr:tdas cm 
mein ;1,1 .:aminho.' c as dificuldades s~o ainda maiores, I.JU:utdo 
1crilie:unos que personalidades eminentes do MDB, entre as qu:tis 
V. h', da trihuna jú pr~conizar:un formas de defesa do Estado. co
nw,, (',>nsclho de Estado c outr:ts fórmulas, às quais achamos muito 
m;u, prceúrias c, talvez, até muito mais draconianas do que o pró
prio A 1-5. Rc:tlmcntc, é difícil essa marcha no sentido do apcrfciçoa
n>ctll<> dcmncrútico. 1\·las, digo a V, Ex• que esse é o nosso ideal, i: o 
tdcal comum, p:tr:t ll qual, estou certo de 4ue, dentro cm hrevc, 
cth:nntrarcmos, cm todas as elites responsáveis deste País, num 
l..'llll~CI1Sll. 

O SR. MAI~COS FREIRE (t-IDB- PE)- Ex•. o 4uc o MDB 
tem fcil<l é se mostrar ahcrlo para debater, discutir, dialogar sohre 
quaNtllt:r fórmulas dcnwcr:itic:~s, que nos livrem da situação de t:.\Ct:· 
<;;'lolkspótiea rcprcscnt:~da pelo Al-5. Ent~o. se chegarmos a elas,
d.:.,lf.: que, cnmo afirmei c reafirmo. de natureza democrática- V. 
I·,;. n;'lll J'l>dc compara-las com o A 1-5, que é Ll puro c simplc> arhi
t rit l, 

O Sr.l\•trimio l'ortclla (ARENA- PI)- Qual é a fórmul:1 que 
\. I·'" nos apresenta hoje'? 

O SH. H\RCOS FREIRE (~IDB- PE) - ... o discricionari,. 
n11>. o ahs••lutaris!llll ... 

O !'Ir. 1\•trúnio l'ortcll:t (:\RENA- PI)- Eu gnst:1ria lJlll' V. 
h;• nos dissesse qu;tl i; a fl>rmula que n•Js apresenta hoje. 

O Slt \I.\ RCOS Fl~EIRE ( 1\1 DB- PE)- Podemo> até discu
tir "'hre que institutos deveríamns chegar a um entendimento. 
( •'lh<:lltP d.: Estado'! Nüo sei. Aliás. a iJi:ia de Conselho de Estado 
n:1o foi minha. acho. inclusive. que no Presidencialismo não cahcria 
h.:m. ~Ja,, vanws discutir nfto só essa idéia como tantas quantas cxi>
l;lm. s,·, hit uma exigência fundamental para qualquer discuss:w: que 
w hlhquc um instituto dcnw~r!ltico, dentro da Constituiçfto ... 

O Sr. l.lÍI:trn llarh<ll:l ( l\1 DB- (i O)- Mui to h em! 

o SH. \1.\I~COS Fl~EIRE (~IDB- PE)- ... limitado pelo 
c••ntrolc dns demais Poderes. 

O Sr. Fr:tnL'n \lnnfnrn ( MDB- Si')- Permite V. Ex' um apar-
te'.' 

O SH. I'I~ESIIIE'-TE (l\1ag:tlh:1cs Pinto)- Lembro ao nohrc 
orad• •r 'Iuc o tempo de S. Ex' C>t;'t C>J!<llado. 

O Sr. Franco :\lnntorn (MDil- SI')- O nohre Líder da M:tin-
1'1;1, no final do dchatc, fct uma afinn;tçito da maior importúncia. O 
seu desejo. a >ua previs:lo, é de que todo o Brasil. num cnn>cmo, ·'c 
1111a pcl;1 dcmocratitaç;lo dP País. Magnífico o aparte de S. h• I\! as 
··k colilr:ldit ;1 al'irmaçi1n elo ~linístr•; ela .lu~tiça. que disse que nad:1 
h:1 01 f:11er nest;t ma!Cria. Penso que\', Ex' conscp.uiu o seu ohjcll\ll, 

colocando n;t grande tese d:t dcnwcnttizaçi\o a Banc:td:t da Maioria, 
pcl.1 palavra do s..:u hrilh:mlc Líder. 

o SR. 1\J..\1~( ·os Fln:un: {1\1 DB- I' E)- O nwis important..:, 
nohre Líder, i: qttt: a ohra de rcdcmocratiz:tçiio d<l P:tís cncontr:~rit, 
por certo, o :~poin de todos os hrusiltinJS, que huse:un, cxat:tmcntc, 
supt:rar o impasse plllítico cm que nos cneonlranHlS. 

O Sr. I'L·trúnio l'urtl'lht (ARENA- PI)- Pediria :t V. Ex•, já 
que i: Ll campci1o da idiossincrasia ao Al-5 ... 

O Sr. I\ I ARCOS FREIIH: (1\1 DB- PEÍ- Graças a Deus. 

O Sr. I'L'fr<iniu l'urtL•IIa (ARENA- PI)- ... que, a esta altura, 
:tprcscnt:tssc fórmul:ts, porque seria muito hom que, a partir delas, 
cclmcç!1sscmus u discutir. 

O Sr. l'aulu Brussard (1\1 DB- RS)- A primeira é revogá-lo. 

O Sr. I'L'Ir<iniu l'urtl'lla (ARENA - PI) - Revogar o Al-5 se 
me afigur:t umu fórmula simplória, porque, segundo u Constituição, 
seria revogado pelo Presidente da Rcpúblicu que, cm verdade, ficaria 
corn o poder, umanhit, de fazê-lo voltar, porque pode só revogá-lo, 
evidentemente, aquele que tiver poder revolucionário. Está implicilo 
no dispositivo du Constituição. Então, isso não é fórmula jurídica, 
nern politic:l. 

O SR. :\1.\IH'OS FIU:JRE (MDB- PE)- V. Ex• chama de 
"poder rcvnlueionúrio" aquele que adveio do referido golpe de 
Estado. uquclc caractt:rizudo por V. Ex• como huvido cm 13 de 
dctcmhro de 196K'! 

O Sr. l'ctr<iniu l'urt<•lla (ARENA- 1'1)- Que revigorou, cm 
llJ6X. u Rcvoluçào. 

O SR.\IARCOS FREIRE (MDB- PE)- O fato, Sr. Presi
dente, Srs. Scn:tdorcs, é que não podemos aceitar a tese de que não 
h:1 Estado que não seja de "dirdto". 

O Sr. Fr:tncu \lunturo (M DB- SP)- Muito hem! 

O SR. :\1.\I~COS FJU:IJH: (MDB- PE) - Não é possível. 
1\.:m,·,,rn a invocuçào de Kclscn poderíamos admitir isso. 

i'M e.\cmplo, c para licarrnos somente na América do Sul, será 
que C.\i,te Estado de direito no Chile de Pinochet'? 

histirú ele cm Urugu:ti, mesmo repelindo as tendéncias, parece 
que mais radicais ·1inda, no untigo Chefe Bordaberry? 

l'elo visto. tenho u impressão de que. quem admite tal coisu, 
pnd.:ria. IW época du Scgundu Grande Gucrru, ser Ministro du Jus
ti.;u de llitlcr. Diter que existe estudo de direito cm qualquer Estado 
- indusive. portanto, no regime nazista, no regime fuscista de 
1-lussolini ou na era st:~linista - é, no entanto, inudmissível. Será 
que tanta violi:nc:ia institucionalizada. tanto desrespeito uos d;rcitos 
hum;11ws, pudessem existir soh a vigéncia de um Estudo de direito? 
Ora. Sr. !'residente, isso seria demais. 

O SH. I'HESIIli·:Vn: (Mag;tlhàcs Pinto)- Peço :1 V. Ex• 4ue 
termine o seu d1s.:urso, pois o seu tempo já se esgotou. 

O Sll. :\I \I~COS FI~FIRE (MDR- PE)- Tentarei fazi:-lo. 
Sr. l'rc:sidente. 

() Brasil tem que buscar o seu futuro através de tnlha> dcmocr:'t
tl<:a,. N:1d;1 r•>d.: ju>tifit:ar a perrnanéncia do Al-5, conjunto de 
r.:" r as c\ccrcionais :1cim:t da Constituição. 

Rcpcl1mos. igualmente. a defesa du cxisténci;t de normas cspc
ci:lis de defesa do htado, :tu l:uln das nnrmus constitucionais. corno 
prccnnimu o 1\linistro Armand•l F:tlcào, no último dia 13, perante o 
'I ri huna I de .lusti.;;1 de Pernambuco. Os instrumentos defensivo> do 
I stado tl:m que 'cr ncce"ari.uncnte dernocrittiCOs, d~ntrn c nhnixn da 
Constituíç;'ll' c, .:omo t;tl, sujei!"' ao controle político c jurídico dm 
Pndcrc" l'.-.Ltt;ti:-.. 

O St, l'•·tnmin l'urh•lln ( .\JU;Ni\- 1'1)- V. h' me permite 
11111 ap.trll'' 1 
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O SI!. :\1 \I!COS r:rn:11u: (1\1 DB -· I'EJ- De minha parte, 
pnmit<l, O Sr. Presidente jú ch:llllllU minha aten~·f1o vúrias lctcs, 
'~'"'·cm considcr:r~·fro aol.ider d:1 ,\R ENA, o ouvin·i uma vctmais. 

O 'ir. I'L•trúniu l'urtL•IIn (,\RENA - I'IJ- 1-1:'1 uma inusitad:t 
h•1:1 vontade de V. h• thl meu apart<!, possivelmente porque 1ou 
abordar esse a"unt.> que V. Ex• C<lnsideruu um:r heresi:1. O 

1\1 inistr•• disse que cr;r dii'kil cuntest:rr-se a cxist~ncia do Estado de 
l>trcito, tecendo corhidcra,.::'ru menos doutrinúria do LJUC politic:1. 
S. h• quis :tssinalar, .:<1111 isso, LJUe temos praticamente entre outros 
tndus os países so..-i:rlist:l' ,,,extstindo n:1 comunidade interrwcion:rl. 
l.vidcntemcntc, quis S. b• se :trrimar ii doutrina kclscni:rna do l'osi
trl·ismo Juridi..-o. 1: higi..-,, que este ~ um assunto doutrinilrio L 

J1lllitic•'· Eu, pcsw:rltncntc, entendo que o Estado de Direito pres· 
supôc o prindpio J:r lcg:didadc ... 

O SR. \1.\I!COS FI! Em E (1\1 DB- I'Ei- Democrútica. 

O Sr. I'L•tniniul'urtclla (ARENA- 1'1)- Obviamente. O prin· 
cipio da lcg:rlidadc, no controle jurisdicional d:1 açào dos outros Po
deres. Mas, S. b• quis fazer considerações de naturet.a política, 
s,Jhre unw realidade que existe, c que~ inegável no mundo inteiro, 
lwje ''cupando úrcas poderosas da comunidade internacional. Assim 
entendi o conceito de S. Ex•. :né por4ue, permanentemente, eswmos 
:r dizer, c o Ministro reiteradas vezes também o disse, que perse
guimos o aperfciçn:tJncnto do nosso processo democrático, porque 
isl<l se impõe como imperativo d:1 consci~ncia nacional. 

O SI{. :\1.\I!C'OS FREIRE (MDB - PE) - O aparte do 
eminente Lidcr. pelos pressupostos que ele explicitou do que sej<r 
cstadn do din:itll, leva-nos a concluir que ele concorda não existir 
estado de direito nn Brasil. porque um desses pressupostos é o con
lrokjurisdi.:innal de todlJS ns a tos do Executivo. 

O Sr. l'ctrilllin l'nrtdl:• (ARENA - PI)- Nós diremos que 
temos o Estado estruturado democraticamente com um dispositivo 
C\Ccp.:ion:d, 4uc niro inv~dida a açi10 dos demais poderes, mas, cm 
o:asos taxativos, cxtr:tvas:t aquele limite que, sob o aspecto clássico 
d:r doutrina. podcri:r ser cnnsidcrado fora, rigorosamente, dos estri· 
tos limites do cstaun dn direitu. 

O SI!. :\1.\RCOS FREmE (M DB- PE)- Excluindo, pois, o 
o:nntrolc jurisdicional qu.: V. Ex• considerou básico. 

O Sr. Fr:.ncn \Jmunrn (M DB- SI')- É mais ou menos como 
:rquda l':unosa ll<llllci:r que era mais ou menos virgem. (Risos) 

O Sr. I'L•trfinin l'nrtcll:• (ARENA- PI)- Feliz do pais que 
sobre ;rssunt•>t:rn sério se faz piad<r tàc infame. 

<J Sr. Fr:mcu :'lluntnro (M DB- SI')- É democracia. 

O SI!. :\1.-\I!COS FREIRE (MDB- PE)- Outra coisa que me 
p;rrco:c estranho é a intcrprctaciio de que o Ministro teria dito isso 
par:1 abranger os regimes socialistas. Ora, isso é outra coisa. Existem 
re~imcs soci<rlistas que se caracterizam como estado de direito, mas 
pode existir, também. regime socialista c capilalistu que não são 
estados lle direito. Portanto, acho que essa apreciação feita pelo 
Senador Pctrtinin l'ortella não se encaixa bem dentro da temútica 
LJUe se cslú discutindo. 

O Sr.I'L·trimin l'urtdlu (ARENA- PI)- V. Ex• me permite? 

O SI!. i\1.\I!COS FREII!E (M DB- PE)- Como j{r foi dito 
por um ilustre Deput:rdo do Cearú, o Sr. Ministro da Justiça parece 
ser discipulo di relo do da lt{rii:r de Mussolini, Rocco, que dizia qUl' 
devia existir um s<Í poder. que era o Executivo, c os denwis devian 
ser suh-ramos <HI suhpoderes desse poder maior. 

O Sr. l'l•tri111in l'nrtdla (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um 
:r parte'! 

O SI!. \L\I!<'tlS 1-'1!1-:llll-: (I\IDB- I'Fl- Se o Sr. l'rcsidcntc 
o pl'rruitir. 

O Sr. l'l·trtiniu l'urtl'll11 (t\REN,\ - 1'1)- Lamentavelmente, 
V. h• .:ai nas considcr;rçõcs c perde :rqucle brilhantismo que marwu 
sua atu:11;irn na tribuna. É evidente LJUe não foi isso que o Ministro 
quis di1cr: S. b• quis signilk:tr que existe hoje, para pesar nosso, 
uma lar!!:t /':ri.x:r do mundo snb o regime da ditadunr do proletariado 
c outros rc)!imcs enaltecidos por muilll\. 

O Sr. l'aulu Bru,sard ( 1\1 Dll- RS)- É um fato verdadeiro. 
O Sr. l.úaro llarlum1 (M DB- GO)- E grave também. 

O Sr. I'L•trtiniul'ortclla (ARENA- PI)- O que eu disse antes, 
t:ll:il:rmcntc, nf1o seria preciso repetir agora, mas quero deixar b.:m 
e.xpr.:sso. Desejo :1~cntu:1r com isso o conceito politico. S. Ex• quis 
signilic:tr que existem nu:mces dos diferentes graus que podem l!istin· 
guir um:r dcmocraci:t, desde am:ris perfeita que(: :r d;t Inglaterra, at(: 
~~ regimes que nitll estfw definitiv:tmcntc :tperfciçoados, cm termos 
dcnlllcrúticos. Isto rcconhc,.:o: nfto podemos dizer que estamos 
dcntr•' d'" ónoncs cJ:rssieos de democracia, eis que vige um disposi· 
ti v o de cx..-cçào. 

O SI{. l\L\I!COS FREIRE (MDB- PE)- É uma meia ver· 
dade (l que V. Ex• acaba de afirmar. 

O Sr. l'ctrtinio l'ortella (ARENA- PI)- Meia verdade o que 
:1.::rbo de :rlirmar'? 

O SR. l\1.-\RCOS FlUI! E (M DB- PE)- Vou dizer por que. 
I'Mquc tem proced~nci:t afirmar que há uma democracia mais plena. 
m:tis completa c outra mais defeituosa, mais insuficiente, mais irreal i· 
~ada. M:rs kmbremo-nos que existem. também, aqueles regimes que 
vàn s_c dcsligurando de tal forma que deixam de ser, ao linal, regimes 
de estrutura dcnwcrútica. Ai é que está. 

O Sr. l':mlo Brnssard (MDB - RS) - Pcrmite·me, nobre 
Scrwdor'? 

O SI!. l\1.\I!COS FREIRE (M DB- PE)- Pois não! 

O Sr. l'aulu l:lrnssard (M DB - RS) - Quer me parecer que 
naquele exalo instante se discutia sobre estado de direito. A obscr· 
v;u;:ro fcit:t pelo eminente Líder é correta: há democracias mais ou 
m.:nos perfeitas. 

O Sr. l'ctrúnio l'nrtclla (ARENA- PI)- Exatamenle. 

O Sr. l'aulollrossard (MDB- RS)- Ou com instituições mais 
adi:rnt:rd;ts, mais :tpcrfciçoadas c, também, com politicas democrá
ticas m:ris ou menos :recriadas. 

U SR. l\1.-\RCOS FREIRE (MDB - PE) - Como existem 
a4ucles regimes que se intitulam democráticos mas que não chegam 
:1 ser dcmocr{llicns, ou que deixaram de o ser. 

O Sr.l':rulu Bross:1rd (MDB- RS)- Claro. Outnr: é do estado 
de direito que, scgundn uma corrente doutrinária, idcntilica o estado 
com o direitn, segundo a qual todo estado é de direito. E é por isso 
que quando se fal:r cm estado de direito se pressupõe o estado de 
direito dcmocrirtico. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Agradeço ao ilustre 
Senador Paulo Brossard a explicação dada àquilo que vim de ex pen
der ao microfone de apartes. Eu liz a distinção fundamental entre es
tado de direito c dcmocr:1cia. Fiz questão de deixar bem claro que o 
Ministro Armando Falcão se arrimava à autoridade que identilicava 
o estado com o direito: que, inegavelmente- embora haja uma cor
rente- nós não vamos dilcr que Kclsen seja um fascista: ele é um 
homem que deu contribuições respeitabilissimas no plano lilosólico 
do Direito, teorias de que muitos se valeram a serviço da açào 
antidcmocrútka. Este é outro prohlem:t. Mas, quanto ao problema 
relativo ii democracia é um regime sujeito a innui:ncias da ambii:ncia 
cm que é instauralln. E. desta forma. se hir de fato uma so.:iedade 
mais ou menos i••1pcrfeita. mais nu menos desenvolvida, mais ou me
nns nwdura. é evidente que ~~ democracia se manifesta (lllll vicis
situdes mainrc' numcnnrcs cm tal c quallugnr. 
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O Sr. P11ulo BrossMrd (MDB- RS)- Permite um aparte, no· 
ore Sen:~dor, pan1 nilo sair de Kelscn'! 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Pois não! 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Kclscn, rc:1lmcntc, i: um 
eminente professor c tratadista de: Direito Público, cuja teoria de 
positivismo jurídico confunde, identifica Estado com Direito. Dai a 
grande perniciosidade desl:l teoria, invocada sob o patrocínio de um 
homem eminente como foi Kclscn. M:~s, já que estamos cm Kclscn, 
vamos lembrar que a Constituição austríaca de 1920, a Constituição 
democrática, foi obra de Kclscn. E depois da Constituição de 1920, 
por lei, foi estruturado um tribunal constitucional, que tinha por fi. 
nulidade não apenas dirimir, em tese - ao contrãrio do sistema 
americano, que i: in casu - as questões constitucionais como, 
também, defender os direitos humanos. Durou pouco, essa Consti· 
tuição. A Áustria foi subjugada pelo Nazismo; mas, logo após a 
libcrt:tção, cm 1945, não se invocaram os vícios passados, para demo
rar a reintrodução, o reingresso d:~s instituições democráticas mas 
aquele Pais restabeleceu a Constituição democrática de 1920 ; a lei 
que dispusera sobre o tribunal constitucional de 1925. O eminente 
Ministro da Justiça, cuja oração, interessante sob muitos títulos, vem 
sendo objcto de uma análise brilhante do nobre Senador, invocou vi
cios antigos para explicar abusos novos. Mas, os abusos não se cor
rigem invocando os vícios antigos e, sim, corrigindo-os. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- O Sr. Ministro não 
se restringiu, no Recife, J expo; doutrinas, pois é fácil perceber que 
de feL uma opção em favor de teorias inaceitãveis. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fazendo soar a cam
painha.)- Pediria a V. Ex' que encerrasse o seu discurso. 

O SR. l\IARCOS FREIRE (MDB- PE)- Vou concluir, Sr. 
Presidente. Acredito que a esta altura os nobres colegas compreende· 
rào a situação c não solicitarão mais apartes. 

O M DB não pode aceitar, pois, a colocação que acaba de ser fei· 
t<t pelo Sr. Ministro da Justiça de que é: preciso preservar c aperfei
çoar a democracia, entre nós. É preciso, primeiro, restabelecê-la, 
atendendo, jú agora, as novas exigê:ncias dos dias em que vivemos. A 
partir dai, então, c~ ida r de preservá-la c aperfeiçoá-la cada vez mais. 

Tivemos regimes democráticos em épocas anteriores - é certo 
que defeituosos e imperfeitos. Mas poder-se-ia registrar um fato in· 
tcrcssante: é que o regime democrático que tínhamos possibilitou 
que se fosse transformando até em fato corriqueiro os Presidentes da 
República não conseguirem eleger os seus sucessores. Depois da 
rcdemocratilação de 1946 nenhum o fez. O Marechal Outra não ele· 
geu o cândida lo do seu partido; o Presidente Café Filho não apoiava 
a candid:1tura do Presidente que viria a ser seu sucessor; c o próprio 
Juscelino Kubitschek, com todo seu prestígio, com toda dimensão 
que atingiu, também foi derrotado nas urnas. O que evidencia que, 
rc;llmente. havia um mecanismo que, quando nada, assegurava a ai· 
tcrnância dos partidos no poder. Isso não é tudo na democracia, mas 
era alguma coisa, era muito mais do que ocorre hoje. 

Sr. Presidente, não gostaria de constranger mais V. Ex!, na 
magnanimidade com que tem me ouvido. Resumirei, pois, o muito 
que aind:1 tinha para expor. 

Poder-se-ia dizer que a falha do movimento de 1930 não terá si
do. propriamente, na disposição c na maneira de enfrentar, à épocu, 
a "questão social". Essa lerá sido, mesmo, uma das grandes contri
buições positivas que se seguiram à sua história. 

Com efeito, (letúlio Varr,as, mais do que qualquer outro antes 
dele. orientaria nossa politica governamental para novos rumos. 
Como um d<ls maiores estudistas que o Brasil já conheceu. imprimiu
lhe um contclldo nacionalilanlc c popular, como jú tivemos oportu
nidade de re,sallur cm vezes anteriores. Abriu· nos as portas da lcgis· 
laçàn c da Previdência Social. I·acultou a intcrvenç:1o no camro 
cwnúm~<:n. Deu os rrimciros passos cm busca de um verdadeiro 
prnce"'" <ksenvnlvimentista, que se amrliaria cm sua volta ao Poder 

cm 1950- Vnltu Rcdunda, PETROBRÃS, Transporte e Energia, 
BNIJE, Marinha Mercante, Sistema Portuário, etc. Em seus últimos 
anos de governo c de vida, levantou, permanentemente, a sua vol 
contra os trustcs c ·as f'nn;;1s antinucionais. Talvel no cerco de in· 
!cresses contrariados, n~o tivesse, mesmo, podido fazer mais do que 
f'cl. 

N;1da permitiu, contudo, que a Nação concordasse com aquela 
situação politica cm que se encontrava, cxatamente pelo fato de que 
democracia não pode ser apc:nas avanço no campo social e 
econõmico. Tudo tem que ser dar pari passu assegurando-se plena 
liberdade: 

Portanto, foi por isso que cm 1945 - e V. Ex• toi um dos 
baluartes daquele movimento - voltou-se à redemocratização do 
Pais. Ningui:m falava que antes de 1945 não havia democracia. 

Parece-me um falseamento histórico, parece-me um sofisma 
lamentável que se procure, agora, raciocinar-se cm termos de plenitu· 
de dcmocdtic;t, Nôs nunca a tivemos c talvez nunca consigamos ter, 
pelo menos nesta geração. Mas ê: necc:ssârio, exatamente, armar-se 
de tal jeito o arcabouço jurídico, politico-constitucional do Pais, que 
se assegure uma estrutura democrática de poder- e essa existia an
tes c não existe agor:t. 

O que ter:i frustrado. a muitos dos que fizeram 30, terá sido, 
sobretudo, o abandono do hoje nnvnmente malsinado ideário liberal 
- não. evidentemente, em termos da economia do laisez-faire mas, 
li que claro, na impo~icào de um regime de força, que sufocou a Iiber· 
dade. 

A consciência jurídica da N :tçào não aceitava as concepções, 
entilo igualmente defendidas, de "democracia autoritária", sob o 
mesmo pretexto de vir em favor do cconômico c do social. 

Por isso também - repito - ocorreu a redemocratizaçào do 
Pais. E ela se deu como devia se dar. Pela convocação de uma 
Assemblí:ia Constituinte. Pela decretação da anistia ampla c total. 
Assim deve ser agora, tamhê:m, para que possamos voltar a uma es· 
trutura democrática de poder. 

Portugal, n Pátria Mãe, acaba de nos dar um grande exemplo. 
Nem :1s paixões desenfreadas, após quase meio si:culo de cativeiro, 
impediram que se entregasse ao Povo, com ampla liberdade, a tarefa 
de rcdemocratizar aquele Pais. Superou suas divcrgé:ncias, não por 
medidas de imposição c cerceamento da vida pública. Seguiu o 
caminho que, como sempre temos afirmado, ê:, realmente, o plena
mente democrático para se transpor os regimes de exceção. O 
caminho. exatamente. que o Brasil seguiu cm 1945; o caminho que se 
devia trilhar agora. com a convocação de uma Assembléia Cons
tituinte. com a decretação de uma anistia ampla e total, porque só 
<tssim poderemos ter a legitimidade da ordem básica, na sua origem, 
no seu conteúdn. na sua forma. 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA- PI)- Permite V, Ex' um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex' há de con
vir que estamos contrariando, a esta altura, as determinações da 
Presidénci<t. Mas acredito que V. Ex' usará o Expediente do Líder, 
p<tr:t termos a oportunidade de o ouvirmos após o nosso pronun· 
damcnto. 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA - PI)- V. Ex' tcrú a res· 
rosta do eminente Líder Jo~é l.indoso. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - Scrú uma satis· 
f<tç;io para a Casa. 

A lei. para ser legitima, tem que ser, pois, legitima na sua 
origem, na sua for111a, no seu conteúdo. E será dentro da lei. nesse 
sentido verdadeiro. que o Estado tem que cumprir a sua missão, asse· 
gur.1ndo. a todos. a liberdade c a justiça social, cobrando-lhes. é 
Jí,gico. a corrcsp<mdcnte responsabilidade. Fora dai, é o ahsolu
tisnw. i: n AI-:\ que preci"1 ser ahnlido. 

Na hu,ca de"c ohjctivo. a Oposição brasileira j[l foi <tté onde pn
deria ir. rara 'cnsihili1m os centros de decisilo. Mostrou·se disrosta 
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"" diitlll/:!0. Tati~amenle. prnpós-sc" discutir fórmul;t.> que 11~10 S~lll 
idealmente'" suas. Tudn inútil. O mhitrio ~ontinu<L 

,, dislen<;~IO lenta c !H<~Uual lelll·Se mostrallo inviúvd. Deu uns 
primeirns c límillos r<~ssns c esl<~!!nou Í10 tempo. Tilo lenta. que 
dei \OU de ser !!WUu;il. Ou. simplesmente. uei.\OU uc ser uistcnsüo. 

M<~is: voltou-se a relro!!r<~uar. Aí estilO falos como o recurso, de 
novo, as nov<~s c<~SS<~çôcs de m<~ndalos dctivos, " suspcnsiw arbi· 
lritri<~ de direitos políticos, " re~cnle Lei F;il~iio. A!!or:J, de qucbr:~. a 
"doutrin<~ F<~lciw'', 1110 simil<~r ilquelas outras de que ou1í<llllOS falar 
nos idos d<~ ~· Guerr<~ 1\1 undi;d. 

Enqu;mlo isso. a crise econúmi~a ai estú. A crise política.,\ crise 
social. 

Como niio sc entender. então, que a solução não é afcrrar-sc a 
uma soluçi1o artifiàil, que sufoc<~ os <~nscios desta Nação'? Por que 
ni1o convocá-la par<l o seu gr<~nde reencontro com os compromissos 
democrútico, dil<~dos por noss" formação histórica c cultunil'! 

Busquemos. todos junl<ls. Sr. Presidente, Srs. Scn<~dorcs. a De· 
mocr<~ci<~ que o Brasil precis<~. Discutamos tudo, novamentc. Tod<~s 
<~s inslitukôes devem ser rcpens<~das num<~ Assembléi<~ sober<~n<L 
C<~d<~ N<~.;i1o lcm o direito de ter institutos p<~rticuhircs próprios. de 
a..:nrdo <.:<1111 suas ne..:cssidadcs c sua form<~çiw .:ultur;il. Do que niill 
podemos <~brir miin é lb liberd<~dc c d<~ justiç<~ soda!. Eles siio 
pressupostos ncccssitrios d<~ DcnH>cr<~<:i<~. sem n que nãll h<lvcril wr· 
dadciro rroccsso de desenvolvimento. 

Nesse sentido, o idcitrio liberal permanece válidn. mal~rado o 
rejor;Hivo com que ele é gcr<~lmenlc lr<~tado. E. assim sendo, ser de· 
nw~raw é ser. neccss<~ri;uncnlc. umliber<~l. 

Esqucc<~nws. por um momento. o que disse o <~lU<~ I 1\1 inistro d<~ 
Justk<l. sc.\la-fcir<~ últinw. no Recife. Preliramos todos nós - relo 
mcnns. ns que perm<~nccemos dcmocr;llas- repetir o Deputado Ar· 
nwndo Falcão. quando ele. hú vinte <~nos, da tribun<~ parl<~mcntar 
(DCN de ~J-2-~6), procl<~m<~v<~: 

"Defendi c continuarei" fazê-lo. enquanto forças me rcs· 
t<~rem. as instituições liberais que correspondem. neste País. 
ils <~srir<~<;Ôes mais rrofundas C pcrm<~ncntcs do povo hrasi· 
lciro. Fui arlligolpista ontem. sou anligolpista hoje c o serei 
ak olim da minha vida." . 

bs<t sim - c uma vc1 mais - a noss;t rroliss~o de fé demo· 
e di ic.t. ( ~ 1uilo h cm! i';~ !mas. O orador é cumrrimcntado.) 

O SR. I'RESIDE:'IITE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Lindoso, como Líder. 

O SR .. Josf.: 1.1:'1/I>OSO (ARENA- AM. Como Líder. pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senado acaba de ouvir o longo discurso ao nohrc rcprcscn· 
!ante do Estado de Pernambuco, o Sr. Senador Marcos Freire que. 
an ensejo de criticar o pronunciamento do Senhor Ministro dn Jus
tiça. t\rm:llldn i'alciHl, cm cnnfcréncia recente no Recife. lcvnntou 

novamente, revivendo posiçlics anteriores, c o fel tamb~m. cm nome 
do seu Partido, lcsc contra o regime cm vigor no Brasil, atacando 
cspc~1almenlc o AJ-5; apelando, ao linal de seu discurso, pura que se 
convocasse a Nação a reunir-se cm Assembléia Constituinte para 
que se pudcssc estabelecer uma Constituição c alcançar a implanta· 
'ilo do Es1ado de Direito. 

Decerto que S. Ex• fal colocação inteiramente intelectualista. 
sem ncnhuma rail na realidade brasileira c igualmcnlc distante da 
realidade universal contemporânea. 

Ao contrário do que S. Ex• quis falcr crer, estamos vivendo cm 
ambiente de: democracia - não democracia nominal, lírica - mas 
uma democracia concreta que: se sustenta na preservação dos valores 
da ordem, garantia do trabalho, nas provid~ncias fundamentais para 
o desenvolvimento, nas medidas visando o rcsg,uilrdo da' dignidade: 
da ressoa humana, no esforço global cm prol do progresso. 

John Kcnncth Galbraith, cm livro que se tornou bastante difun· 
dido, estuda a socic:dadc afluc:ntc, formulando uma série: de: críticas 
sobre as estruturas da sociedade: contc:mporânc:a, provocando, com 
isso, a possibilidade do debute: c da análise. 

Em um dos capítulos dessa obra famosa, ele se reporta ao con
ceito de sabc:doria convencional. a lim de situar que o primc:iro rc:qui· 
silo para a comprc:c:nsão da vida económica e social em nossos dias i: 
uma visão clara da rdaçào c:ntrc os fatos e as idéias que os intcrpre· 
tum. pois cada uma dessas tc:m vida própria. E por mais que: isso 
possa parccc:r uma contradiç~o. em termos. cada uma i: capal de 
seguir um caminho independente durante um pc:ríodo considerável. 

O social pressupõe o político e, logo mais, ainda na apreciação 
do mesmo concc:ito. o brilhante ensaísta faz referência à posição dos 
liberais para mostrar como estavam as idéias liberais distanciadas 
dos acontccimc:ntos. As idéias. objeto da sabedoria conven~ional tri· 
lharam um caminho. a realidade, os acontecimc:ntos tinham outra 
dinâmica c se impunham à revdia daquelas. A observação vale para 
uma primeira colocação avaliadora do discurso de sabedori:~ conven· 
cional ouvido, hoje. pelo Senado, através da palavra do Nobie Re· 
prcscntantc de Pernambuco. 

Temos. por vezes. sido convidados a estudar o problema hrasi· 
lcfro à base da realidade, c Oliveira Vianna em "O Idealismo da 
Constituição", dizia: 

"Esta realidade nacional nos ensina muita coisa. Entre 
as coisas ensinadas está esta: a de que se ontem. como agora. 
o rrohlcnw da democracia no Brasil tem sido mal posto. é 
porque tem sido posto à maneira inglesa, à maneira francesa. 
it maneira americana, mas nunca à maneira brasileira." 

Esse estudioso da sociologia c política do país, já àquela época. 
reclamava que se investigasse o problema brasileiro, que se construis· 
sem as soluções da política. partindo da nossa realidade, que pres· 
supõe um País-Continental, uma democracia racial. um povo por· 
tador de um orgulho nacional consciente, mas, ao mesmo tempo. 
magnúnimo. que ama. como observa um estudioso, o trabalho, tem 
bom humor, gosta do ritmo. do sol c do futebol. 

De certo modo, fel tradição neste País. a dissociação comrlcl<~ 
entre idéias c os fatos, entre as soluções intclcclualistas c a realidade. 

As características sócio·rsicológicas da nossa gente. ·a grande1a 
territorial c as rotcncialidadcs da Naçiio devem estar presentes n'" 
M'luçiics rolíticas a que nos crnpcnhcmm. Isto é importante salientar. 
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Nilo podemos nos divorciar d~ssc caminho, porqu~ se o 

l'it~rmos, ~sl:tr~mos tão-somente lavrando no plano fusdnanlc d,) 
intd~clu:tlisnllt, sem ch:uHar os princípios na agreste realidade, no 
c~rnc da vida nacional: estaremos fazendo obra p~r~cívd, s~m lhe 
dar :1 conotação de historicidade, sem lhe cmpr'cstar, portanto, o 
si nele d~ perenidade, como convé:m à vida dos povos. 

Sr. Prc:sidcnl~. Srs. S~nadorcs, fum~gavam, ainda, as 
lrinchcir:ts da Segunda Grande Guerra, quando Karl MaMannh~im 
<:s.:r~ver:t o seu "Di:tgnóstico do Nosso T~mpo", Nessa obra, o 
o:minente pensador europeu, com o coração angustiado, mas a intdi· 
gé:ncia sempre lúcida, reclamava ser necessário que as democracias se 
ap:trdhass~m. para que pudessem sobreviver às sortidas do totalista· 
rismo. 

Em 1945. quando as armas aliadas reimplantaram a liberdade 
nu mundo ociticntal, assistiríamos pois, a uma nova preocupação 
d:ts lideranças: a de se construir os instrumentos para que a própria 
democracia pudesse sobreviver contra os seus inimigos. 

Não l:trdou fosse identificado, no campo das cruéis competições 
de um mundo dividido, não mais o debate puramente ideológico, 
mas a :tçào da guerra revolucionária na expansão do comunismo. 
lutando para a implantação das ditaduras totalitárias: investindo 
essa guerra revolucionária contra as nações, principalmente, contra 
aquelas que não tinham, ainda, alcançado um desenvolvimento 
sulicicntcmcntc satisfatório e que estavam chagadas pelo analfahctis
nlO c pda pobreza extrema. 

O mundo de após-guerra seria aquele que também viria assistir 
a descolonização. Com isso. todo um complexo processo iria 
surgir. com graves rencxos na estabilidade politica dos Estudos 
suhde~cnvolvidos, exigindo dos estudiosos muito esforço pesqui· 
sador e dos estadistas objetividade e determinação. 

Socorro-me aqui, de um enfoque dessa pesquisa da ciência poli· 
tka. adequado a repor, de certo modo, os nuxos liberais do ilustre 
Senador por Pernambuco, ao nível do realismo de um mundo angus
ti:tdo, que recolho do trabalho de Samuel P. HunÍington, "A Ordem 
Politica nas Sociedades cm Mudanças". Ele observa: 

"A instabilidade politica lavrou na Ásia, África e Amé· 
rica Latina durante o século XX devido, em grante parte, ao 
fato de que o ritmo de modernização foi muito acelerado ali 
que nos países que se modernizaram antes. A modernização 
da Europa c da América do Norte estendeu-se ao longo de vá
rios séculos: geralmente, enfrentou-se um problema ou uma 
crise de cada vez. Mas, na modernização das regiões não-oci
dentais do mundo, os problemas de centralização da auto· 
ridade, integração nacional, mobilização social, descnvol· 
vimento económico, participação politica e bem-estar social 
surgiram não em seqUência c sim simultaneamente. O "efeito 
de demonstração" que os países que se modernizaram antes 
têm sobre os que ainda estão em fase de modernização. 
rrimciro intensifica as aspirações c então exacerba as frustra· 
çõcs. As diferenças no ritmo de mudança podem ser 
dramaticamente constatadas pelos períodos de tempo que os 
países rrccisaram para consolidar lideranças modernizado· 
ras, segundo a formulação de Cyril Black. Para o primeiro 
p:tís modernizado, a Inglaterra, essa fase estendeu-se por 183 
anos. de 1649 a I X32. Para o segundo pais modernizado, os 
Estados Unidos, durou 89 anos, de 1776 a 1865. Para 13 
raiscs que iniciaram o processo durante a era napoleónica 
( 17~9-1 X 15), o período médio foi de 73 anos. Mas, para 21 
dos 26 países que iniciaram o processo durante o primeiro 
quarto do século XX c emergiram na década de 1960, a 
média foi de apenas 29 anos. De modo semelhante, Karl 
Dculsch calcula que, durante o século XIX. os principais 
indkadorcs de mobilização social nos países cm moderniza· 
ç:io mudavam a uma taxa aproximada de O, I% ao ano. 
enquanto os raiscs cm modernização do século XX muda· 
vam i1 taxa arroximada de I ''n ao ano. i: evidente que o ritmo 

de nwLkrnit:l~i'IU :ICeJcrou·SC raridamcntc, É evidente lalll· 

hi:m que :1 :t~clem~ào do impulso para a mudan~·a c o desen
volvimento social c ecunõmico cstuva dirctamentc rci<J· 
cionad<t com a cresccnl~ inst:tbilidade politica e violência que 
.::mtclcriz:tmm :1 ,\si:t, a ,\rrica c t\mí:rica Latina nos anos 
que se S~!(uir:un it Segunda Guerra Mundial." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente Ernesto Geisel, de 
cena vez, convidou as lideranç:ts deste Pais ;1 :thrirem a janela c olha· 
rem o panuranw do mundo. Estamos :tgora, ao arrimo dos cientistas 
roliticos, mostrando como ~fetivamente se impõe esse olhar 
rrcsc'rut:tdor pdo hori:wnte, para podermos faler um juizo completo 
c correto de nossa situação c robustcc~r as nossas convicções de que 
a solução bmsilcira corresponde a urna necessidade do momento de 
vicissitudes cm que o mundo vive. 

É re.:entc o ensaio oferecido por Mauricio Duv~rger sobre as 
mudern:ts tccnodcrnocracias. O pensador francês, com larga 
tradição no c.xamc dos entes que se movem no universo da rolilic:t. 
surpreende cena imobilismo do modelo comunista, enquanto o siste· 
ma ocidental adquire nova face ao combinar a elicii:ncia económica 
com apreciável grau de liberdade. 

Leio o Professor francês, na apreciação sobre a evolução do 
sistema ocidental: 

"Ele reencontra assim uma estabilidade que havia perdi· 
do arós 1914. Mas pelo preço de uma profunda transforma
ção: a democracia liberal cede lugar à "tecnodemocracia" .. A 
primeira estava baseada na concorrência económica e na lei 
do mercado: a segunda se baseia nas grandes empresas de 
c.lircção coletiva, que planificam suas atividades e impõem 
seus produtos pela publicidade e os "mas media". A primeira 
requeria um Estado fraco, que não interviesse no domínio 
económico, a segunda exige que os governos assegurem o 
controle geral da produção, do consumo e das trocas, por 
meio de diferentes intervenções e incentivos. A primeira via 
confrontarem-se os partidos de quadros, estreitos c pouco 
estruturados, que davam à competição politica o caráter de 
lula de gladiadores: a segunda confronta partidos de massas, 
disciplinando seus adeptos e seus lideres que eles integram 
numa ação coletiva. As administrações públicas e as firmas 
privadas adotam estruturas análogas: tornam-se grandes 
org:tnizações, complexas, hierarquizadas, racionalizadas. 

O sucesso material da tecnodemocracia não diminuiu 
nestes últimos anos. Contudo, dt:pois dos motins univcrsitá· 
rios nos Estados Unidos e na Alemanha, e sobretudo da 
revolta estudantil de maio de 1968 na França, o sistema 
ocidental está sendo contestado por uma parte da juventude c 
dos intelectuais, mais violentamente c mais profundamente 
do que nos piores momentos de dcrressão dos anos 30. 
Ninguém pode dizer se esta nova crise assim iniciada provo
cará como a outra um abalo profundo. ou se se trata de uma 
agitação que não rassar:í dos meios marginais cm que ela 
surgiu." 

As conclusões se evidenciam: a democracia liberal cedeu lugar a 
•ccnodcmocracia - que significa a eficiência económica exigida 
pela sociedade de consumo c, redução da liberdade pela crescente 
intervenção do Estado - rara assegurar as necessidades primúrias 
da coletividadc. entre as quais se inclui a segurança. Mas J.:Jgo esse 
estúgio é contestado. violentamente, pela mocidade c pelos 
intelectuais. Retiremos deste quadro as observações para o caso 
brasileiro. 

Os cientistas. hoje. nas investigações que estão elaborando. 
identificam, embora isso rarcça paradoxal. nessas <~gitaçõcs uni· 
vcrsititrias, no rrocesso de desenvolvimento com a aquisição de 
novos níveis de vida das ropulações, na industrialização, nas técni· 
cas da sociedade de consumo, na escolarização intensiva, ingrcdicn· 
tes, dada a velocidade com que são lançados, na sociedade moderna, 
ingredientes geradores da instabilidade rolitica. Constat:Hl'. 
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~:unstlJU~nt~mtntc, que, uno a uno - c Huntington ofcrtct dados 
cswtisticos ~:umpreendcndu o pcriodo de 195M a 1965- scr lTeSI:entc 
o núm~ro de manif~st<tcõcs de violências, de guerrilhas, numa insatis
f<~~'illl in~:ontidu, na bus(;a dc (;aminhos que não sabemos quais sejam; 

Estus considcruçôcs prop~dêuticas, tu 'IS faço, ahcando o de· 
h<ilt sobre o prohlcnw hr;asilciro, •tlêm do !!rasn;ar dos rúss<~ros insa
tisfeitos, p;ara mostrar que ele niao difere dn univ~rs;al, no seu <~spc~:to 
ger;tl: r<~r;a •ajudar ;a descohrir ;a su;a etiologia c l:lmhém, para rrocl;a
mar que, mcrcê de Dcus, ele está akançando soluções rrórrias c se
guras rela caracidadc d~ imuginação, pelo sentido ordeiro do rovo, 
que niao rrcscindiu da colaboração das lideranças militares. 

Foi num qu<~dro assim, Sr. Prcsidcntc c Srs. Senadores, de con
vulsão, onde ;a guerra rcvulucionári;a deitava raízes, que a socied<~de 
hrasilcir;a, ;atr;avés das m;archas d<~ mulh~r c da família, mobiliwu a 
consciênci<~ colctiva par;a a decisão histórica da qual V. Ex•. Sr. 
Presidente M;ag;tlhàcs Pinto, foi um dos destacados artífices na área 
civil. O Jl de Março foi uma revolução civil com a adesão c a rcs
rons;ahilidadc, par<~ manter a ordem c lhe d;ar as conseqUências histó· 
ric;as, d<~s Forças :\rmadas. 

Reclanw-sc a luz da História para se desfazer os arroubos líricos 
c eloqUentes, dcsridos daquela linha que reivindicamos fundamental 
rar;a este dchatc, qual seja conhecer do quadro universal, c assim, 
;ltcntos à nossa vocação, construir no chão da realidade a estrada do 
futuro. 

I mpôc-s~ que não esqueçamos a História. E i: por isso mesmo 
qu~. de 64 para cá, assumimos a responsabilidade política neste Pais, 
relas lideranças que estão engajadas na Revolução c que: lhe dão con
tinuidade cm seus desdobramentos, através de sucessivos governos, 
no realizar as asrirações maiores do povo, dentro da ordem, no 
esquema doutrinário que não exclui a Democracia, mas que não se 
deixa envolver na teia diáfana do liheralismo e dos devaneios simples
mente oratórios. 

Diria, Sr. Presidente c Srs. Senadores. que hoje temos uma dou
trina para construirmos a nossa História. Essa doutrina pressupõe 
duas grandes coordenadas: a segurança e o desenvolvimento. Partin
do destes princípios, destes dados, desta atitude, desta construção de 
segurança e de desenvo!l·imento, com os elementos da geopolítica foi 
ela elaborada, nas últimas décadas, nesse laboratório de estudo c de 
ciência. que é a Escola Superior de Guerra, c define os objetivos na
cion;ais permanentes c os objctivos nacionais atuais. 

Os objctivos nacionais permanentes - pressupondo os dados 
da cvoluçrao sócio-cultural- são a integridade territorial, a intcgra
~·~o nacional, a democracia, o desenvolvimento, a paz social c a sobe
rania. 

A dirctriz governamental se desenvolve com vista a essa rolitica 
de segurança c desenvolvimento c. cm se realizando, ela encontra o 
seu instrumental no poder nacional. que é a expressão integrada dos 
meios de toda a ordem. abrangendo as disponibilidades da Nação, 
desde o ambiente físico até aos recursos políticos, sociais. económi
cos c militares. 

Os ohjctivos nacionais atuais s~o configurados nos Planos Na· 
cionais de Dcscni'Oivimcnto. Podemos apreciá-los, através do I c do 
li Planos de Desenvolvimento que este Congresso, em discussão 
ampla. os aprovou. 

H :'a. portanto, um sentido, uma fonte inspiradora conduzindo os 
Governos da Revolução para a realização desses objctivos nacionais 
permanentes. que visam projetar esta Nação, com o arrovcitamcnto 
de suas potcncialid;adcs. projetar esta Nação a uma situação de lidc
ranç;a no mundo. dentro de algumas gerações. 

A Rcvoluç;io instalou um regime modernizador no País, c teria 
de fazê-lo na.hasc do princírio de autoridade, rorquc não se modcr· 
niza sem romper estruturas. sem estabelecer novos ordenamentos, 
sem mohilizar o povo rara as aspiraçôcs maiores, dando-lhe a cons
ciência de sua situação e de seu desempenho perante a História. 

Naturalmente que o desdobramento desse processo se fc1 com 
características rníprias. conciliando. tanto quanto foi rossivel. ao 
rcso das rrcssl>cs conjunturais. a lihcrdadc democrútica com a rcs· 
ponsahilidadc de comando. l'rcscrvou-sc, mesmo nos momentos agu-

dns de diliculd;adcs, a rotutivid;adc dos poderes que i: imanente aos 
sistc•aws dcnwcr:iticos. E nos quatro rcriodos presidenciais tivemos 
quutro f;ascs distintas da Rcvolu~·ào, mas um só comrromisso de mo· 
dcrnizar o P;aís c arrimorar a democracia. o ciclo de Castdlo a-. 
cu, l'om o restabelecimento da ordem, ;as reformas fwuiftmentais nos 
ria nos administr;nivo, econ<imico c social deu o sentido ao processo, 
com a liderança do Poder Executivo. 

f: preciso dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que não há abso
lutamente nenhuma novidade cm se sublinhar que o Poder Executi· 
vo, nas estruturas de poder, tem uma certa predominância, porque o 
Eswdo, nos regimes socialistas de modo exasperado, c nas modernas 
tccnodemocraci;as de: modo r~spons:ivel, foi chamado a alargar o seu 
campo de ;açi!o c as tarefas geradas com isso são do âmbito do Exc· 
cutivo. Já não tem mais sentido, já não corresponde às exigências 
atuais sc:niio num plano puramente intelectualistu, a doutrina de: qut 
os rod~res siio harmónicos e independentes entre si. Hú uma rredo· 
minãncia, uma função quase de coordenação do Poder Executivo no 
Estado moderno. Esse Estado moderno não pode ser o Estado 
liberal: i: um Estado gestor, que promove o bcm-estar das popula· 
ções. E isso está na História do Mundo e foi reavivada naquela 
conjuntura dramática da sociedade americana, que exigiu de 
Roosevelt a inauguração do "Ncw Deal". Para alcançar resultados 
eficientes, o grande americano reformou estruturas e fez uma 
intervenção branca na Suprema Corte, rasgando, assim, rumos para 
a democracia, no país do Norte, ati: então sob a égide de um senti· 
menta exaltadamente liberal, extremamente individualista. 

O Professor António Amílcar de Oliveira Lima realizou resqui· 
s;a sohrc o Poder Executivo, examinando a sua posia;ào diante das cri· 
se> diante do fenômeno da urbanização e da escolarizaçiao universal, 
aiJrma que o Governo, para uma sociedade em crise, tem. forçosa
mente, que se multirlicar em entidades que vão Oorescer no modelo 
d~s existentes no sctor privado, rara realizar serviços de natureza pú
hhca. O Governo, rara uma sociedade cm crise - c a sociedade 
hodicrna, na que inserida está. a brasileira é uma sociedade cm crise 
-tem de ser um Governo de afirmação. t. um Governo diretor, um 
Governo que traça dirctrizes e é: gestor de providencias. Observa 0 
ensaísta brasileiro; 

··o Governo moderno. que se propõe a liderar o proces
so de modernização d;a sociedade. é um mecanismo cm per
manente estado de desafios. A modernização, relo fato de 
promover altcr;açõcs suhstanciais nos segmentos cultur;ais da 
sncicd;ade. de pr<lmover alterações importantes no conlror
tamcnto soci;al, económico c político dos mcmhros da socic
d<.ade, é um processo gerador de conllitos. 

Es~as tcnsiics c conllitos amrliaram grandemente o con
ceito tradicional c constitucional do estudo de cmcrci:ncia ou 
de crise. É que as úrcas ou situaçôcs tradicionais de ~onllitos. 
rcl;acion:adas cnm a guerra externa. revoluções c catãstrofcs 
se estenderam. nos dias de hnjc. ;ao campo da economia c da~ 
finanças. Jos transrortcs c da educação, das rclaçôcs do 
trabalho c do emprego. lnOaçiio, desemrrego. rrcços, matri
culas escolares, greves, são áreas que em qualquer país. seja 
qual for o seu regime político, podem suscitar, e 
freqUentemente suscitam, estados de emergência." 

Falam os pensadores c concluimos nôs. nutra não seria ;1 

altcrnativ;a do Brasil, senão um governo rcsponsúvcl c com scnsibi· 
I idade de conciliar democracia com as crises. eliminando-as. 

O Sr. Heilor Dias (ARENA- RA)- Permita•mc V. Ex• um 
aparte'? 

O SR.JOS€ LINDOSO (ARENA- AM)- Ouço V. Ex•. no-
bre Senador. 

O Sr. Heilor Dias (ARENA - BA)- Entendo que o ilustre 
Ministro Armando Falc~o. na sua conferência de Recife, pode não 
ter sido completo, mas n;'ao fni irreal. t\s afirmaçôes que S. Ex• fez 
sàn indcsmcntivcis. Mn~.trou S. b'. emhora por caminhos difcren· 
tes- c foi o sentido maior do seu discurso- que a democracia é um 
rroccss.1. E S. Ex• dcclnra. quase no inicio do seu pronamciamcnto: 
"Entre os críticos do nosso regime. cm rlcnitude dem,lcrútica, re· 



-2S-

clamanth>·s~ d~ .:ad~t um dos governo> rcvulucit>nitrit>S que. seja 
;tltngtlia ati: t> ltm ou respccuvo mandato, pt>s!Uiu-se sem duvtda 
uma pu>i\~1<> univers~tlmentc ~tlmcj>tdu," Conseqllcntemellle, S. Ex• 
vai m;lis longe, nwstrando que esse M10 é o desejo deste nem daquele 
pai>. m~ts de lt>d;ts ~ts nações, entn: as quais estit o Br;tsil. Um;t delini
~·~10 própria de denH>cracia é tot:tlmcnte difícil. E i: tão difícil dden
dcr dcnwcracia conH> vemos, por exemplo, uma tir~tnia como a de 
Cuha rutul;tr-se de democdtic;t. Vemos tlS p>~íses do Leste Europeu, 
undc se instalou um>~ ditadura. proclamarem-se estado de direito c: 
de plena liherdade democrática; para não falar no fortim maior das 
ditaduras, a Rú~:sia, que wmbé:m se intitula uma verdadeira democra
cia a serviço do povo. Mas os fatos testemunha o contrário, porque o 
que vemos, c isso os exemplos estão agora >~ todo instante, são as 
rcaçi.ics de dentro para fora desses regimes, a demonstrar que não há 
nem estado de direito, nem muito menos liberdade. O que se 
pretende. o que se quer- c islll está dentro dos pontos, das metas do 
Presidente Gcisel - é o aperfeiçoamento do regime. Apcrfciçoa
mc:nto que já foi pleiteado muito antc:s. O grande: Nc:rc:u Ramos, j:t 
por volta de: J94H, fazia sc:ntir- c: hú publicação a tal rc:speito -q uc: 
a Constituição de: 1946, pelo sc:u absoluto liberalismo, ou seria cor
rigida ou caminharíamos para dias escuros. Não digo que: c:le falou 
como profeta, porque: falou como estadista, o que: vale: dizc:r, como 
homc:m que c:stava a par da rc:alidadc: brasileira. Tc:mos, portanto, de: 
acrc:ditar na palavra do Governo, que: quer aperfc:içoar o rc:gimc:, dar
lhe: uma c:strutura que corrc:sponda ao mundo onde vivc:mos c: não 
apc:nas ao mundo que sonhamos. Por isso mc:smo, me congratulo 
com V. Ex'. quando faz c:ssc: histórico, mostrando, atravé:s de trata
distas da melhor estirpe:, o significado não apenas da evolução do 
Direito mas tambi:m da c:volução dos regimes. E não tenho dúvida 
de que. fiel it própria índole brasileira, o Governo da Revolução 
sabc:rú caminhar seguramente, para nos dar uma Democracia que 
para ter válido o sc:u conteúdo disponha de meios e instrumentos que 
lhe: pc:rmita o seguro exc:rcicio. Não basta falar em Democracia. 
Cumpre ct.:ltivá-la para a colheita dos seus frutos; paz -libc:rdadc
ordem c iustiça social. 

O SR. JOSE: LINDOSO (ARENA - AM) - Agradeço o 
aparte de V. Ex' Ele enseja, de logo, uma c:xplicação que: c:u me: esta· 
va propondo a dar. 

No dc:bale travado nc:sta tarde, as afirmações e as críticas do Sr. 
Senador por Pernambuco foram, de imediato, contestadas pela nos· 
sa Liderança, na pessoa do nobre Senador Petrônio Portella. De tal 
modo se desempenhou, como sempre o faz, nosso Líder, que tive de 
dar outra direção ao discurso. para que não repetíssemos aqueles ar
gumentos pois, tendentes a repeti~los estaríamos, não só por expres
sarem a verdade mas pela oportumdade com que foram colocados. 

Antes de termtnar, porque a Mesa já me adverte ... 
O Sr. Pctrônio Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex' um 

>~parte'? 
O SR. JOSE: LINDOSO (ARENA - AM)- Ouço V. Ex', 

nnhre Líder. 
O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Felicito-me pela ins· 

piraçào de ter convocado V. Ex'. para a defesa da Liderança nesta 
tarde. Fi-lo conliado no seu talento, na sua cultura e no desassombro 
que sempre demonstra em tudo aquilo a que se dedica. V. Ex• 
tomou o caminho mais certo, o caminho doutrinário, até porque o 
caminho político fora por mim tomado nos inumeráveis apartes 
dados ao nohrc Senador Marcos Freire. V. Ex', com o trabalho de 
hoje. it tarde, engrandece est<t Casa c exalta o alto espírito público 
que é a marca dos seus trabalhos e de sua atuação. 

O SR. JOSE: LINDOSO (ARENA- AM)- Muito obrigado 
a V. J:x!, nohre Líder. 

Nih> desejaria, no entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
deixar esta Trihuna sem enfrentar a questão do Ato Institucional nQ 
5. como a C<)ncluir os argumentos que apresentei até aqui cm oposi
ç:lo ao plano doutrinúrio do discurso do Senador Marcos Freire. É 
verdade que. par:t fazê-lo com maior desenvoltura, precisaríamos 
:•.inda. nos socorrer de suhsídios da política dos nossos dias, mas ni'to 
vamos fati:-lo por cari:ncia de tempo. Vamos, rapidamente, tentar, 

dentro dess;t realithtdc: retratada pdos pesquisadores c proàimada 
no m:t~istr;tl discurso du nobre Ministro da Justiça, no Recife:, dit.er 
aquilo.que nos pmc:ce c:ssenci;tl sobre o rclúido t\to. 

Rehd;~-sc: contra o i\l-5. a nobre: Oposiç~o. pela vot. de seu 
representante de Pernambuco, que porta, entre t;tntos títulos de intc:· 
li!!-~nci~t. o de professor de: Direito Constitucional da Universidade 
Fetkr~tl do Recife. Insurge-se p~tra negar o conteúdo democrúlico do 
rc!!-Íillc brasileiro cm face da vigência dc:ssc Alo que subverte, no seu 
entender, todas as dtrctrizcs jurídicas c import~t consc:qüentemcntc, 
na inexistência do Eswdo de: Dirc:ito. 

Esqu~cido daquc:lc:s d:tdos, que alinhc:t aqui c: rc:fc:rc:ntc:s à rea
lidade: do mundo c: do Brasil, c:lc:,na sua apreciação chc:ia de p.tssiona
lismo, não é o professor que c:xplica it luz da ruzào, porque: é: o políti
co que condena sob o jugo obscurc:cido da paixão. 

Sr. Prc:sidentc c: Srs. Sc:nadorc:s, ontc:m, id~ia c: comportamento 
político, diante dos atc:nl>~dos contra a sc:gurança do Estado, rccci
wv~tm como soluç~to c:xccpcional para as mesmas, o c:stado de: sítio, 
pois as insurrc:içõc:s se localit.avam cm dc:tc:rminado tc:rritório. 

Hoje:, é: preciso c:star cm débito com a realidade: dos acontcci
mc:ntos, é: preciso não quc:rcr tomar conhecimento de que c:xistc:, c:s
truturada, ativa, agindo intensamente:, a guerra rc:volucionária de
nunciada, ao Pais, por Bilac Pinto, um dos paladinos da democracia, 
para não concordar que: esse: instrumento clássico está supc:rado. i\ 
guerra rc:volucionária nã:l se faz absolutamente, em determinado 
local. Ela se: faz no campo ou nos "aparc:lhos" dos apartamentos; é: 
runtl. i: urbana: se: fa1. c:m qualquer parte e cm qualquc:r momc:nto. 
Não há como, portanto, conter a subvc:rsão, usando-se o instru
mc:nto como o do estado de sitio. 

Daí, a necessidade de sobrevtver, embora tra·tsitonamente, 
junto com o texto constitucional, o texto do Al-5. E qual a natureza 
jurídica do Ato Institucional n9 5'? A Revolução, retomando o seu po
dc:r constituinte originário, para se opor energicamente it Frente: 
Ampla e eliminar a conspiração, que se fazia pública, insidiosa c: ou
sada, outorgou à Nação esse Ato Institucional. Foi uma nova Re
volução que gerou um ato adicional à Constituição. 

Os estudiosos moocrnos entendem, nu entanto, que a ordem 
constitucional nent sempre corresponde a um só texto harmónico, a 
uma Constituição. Pode existir mais de um documento integrando a 
ordem constitucional. E o Al-5, por força do art. 182, § )9 da Cons
tituição está dentro, portanto, da ordem con,titucional, c não anula 
a conliguração do Estado de Direito. Ele se sobrepôs, como ato de 
Revolução, à Constituição e, depois, se recondicionou à ordem cons· 
titucional. Nas últimas décadas, o pensamento político brasileiro 
tem sido rico na adoção de soluções singulares e esta se inclui entre 

elas. d' G . . • d h E oportuno que se tga que o overno c uma mvençao o o-
mem, dentro das aspirações da segurança c da estabilidade. Integra
do na ordem constitucional, ele não agride, assim, de um modo tão 
desabrido, a democracia, porque esta se sustenta na formação do Po
der pela decisão popular. O Estado de Direito, na Democracia, se 
conligura, efctivamcnte, entre nós, pela vigência plena do§ J9 do arti
go 1~ da Constituição, que prec_eitua que todo o Poder emana do 
povo e cm seu nome é exercido. E o regime representativo vigente na 
República. O Presidente é eleito pelos representantes do povo con
forme a lei. O Congresso desempenha as suas funções, legislando, 
debatendo, opinando. O Poder Judiciário julga, na forma da Cons
tituição da lei. O Al-5 é o remédio de cxcccào para a subversão c a 
corrupção, doenças de uma sociedade angustiada, c ele ocupa terri
tório limitado. O Estado e o Direito se explicam como instrumentos 
de segurança social, não fazendo sentido a existência do Direito sem 
segurança, 

Arredemos esse Ato Institucional n9 5, c o que iremos assistir~ 
Diante das violências, diante de uma experiência amarga pela qual já 
passamos, dos scqüestros dolorosos, impondo vexame a esta Nação, 
como se pretender despir o Governo desse instrumento, quando o 
Governo, ainda, o julga ncccss[trio?! Quando ainda não foi suhstituí
do por outro. que atcndit com formulação jurídica adequada as lina
lidadcs para o qual existe? 
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O SR. PRESIDENTE (Mag:tlhii~s Pinto)- Comuni~'' :to no· 
h r~ oradnr que seu tempo ~stú excedido em 20 minutos. 

O SR. JOSf: LINDOSO (ARENA- AM)- Concluo, Sr. l're· 
sidente, ~oncluo p:mt diter que, :to contritrio do qu~ alirma a nobn: 
Oposiçfto, a nossa Liderança proclmna reconhecer no Ato 
lnstitu~ional n1' 5 um instrum~nto d~ nec~s'>idade par:t a preservaç;to 
da ord~m na r~alizaçiio dos objetivos do projeto nacional que anima 
:t Revolução brasileira de llJ64 e identifica, na existên~ia d~ss~ Ato, 
medida .'tdequada. ao mom~nto atual, ocupando o espaço do qu~ se 
pret~ndta, nos anttgos textos constitucionais, como na própria Cons
tituição ~m vigor, com o estado de sítio, e entende, finalmente, a Li· 
deranca. que isso não implica na inexist~ncia do Estado de Direito, 
:tssegurado, sim, este, indiscutivelmentt:, pela formação do Poder na 
b:tse da decisão popular, sob a ~gide da Justiça. 

O Ato Institucional decorrência do Poder Constituinte originá
rio que a doutrina reconhece inerente às Revoluções, é transitório. 
Queremo-lo um dia superado e isso, é: tarefa de todos nós. O 
Presidente Ernesto Geisc:l convoca-nos para essa tarefa, através da 
ordem c: do trabalho, através dos pleitos eleitorais em que realiza
mos, através dt: uma ação política construtiva. 

E por isso m.:smo, aqui .:stamos e ouvimos a voz de uma parcela 
minoritária d.:ste povo, através da Oposição na sua função de crítica 
c: dt: fiscalização. 

Temos nós, da Situação, a responsabilidade de sustentar 
politicamente o Governo, conforme decisão do povo que para aqui 
nos mandou. Estamos com os olhos fitos no futuro. temos a 
consci~ncia iluminada pelo dever de ajudar o trabalho do Presidente 
Ernesto Geisel na realização dos desígnios históricos deste País. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE)- V. Ex• me permite um 
aparte'? 

U SR. JOSÉ LINDOSO (ARENA- AM)- Ouço V. Ex•, 
nobre Senador. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Quero dizer a V. Ex• que 
nós. d:t Oposição, damos o nosso testemunho desse árduo trabalho 
de V. E.\•s de sustentarem politicamente o Governo, expondo concei
tos como o que V. Ex• acaba de fazer. De qualquer forma, quero 
agradecer o esforço que V. Ex• se dispensou para contestar o 
discurso por mim pronunciado embora, permita-me considerar que. 
na verdade as ponderações emitidas por V. Ex• não invalidaram as 
colocações que fiz. De qualquer forma. fica aqui registrado. meu 
apreço à missão que V. Ex• acaba de cumprir. Muito obrigado. 

O SR . .JOSf: Ll:\!DOSO (ARENA - AM) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• Todo esforço que fazemos é sempre uma alegria 
porque representa· o desempenho de uma tarefa delegada pelo povo, 
que executamos, partindo da realidade, indo sempre ao encontro das 
suas aspirações. 

Concluo, Sr. Presidente, para dizer que o discurso do nobre 
Ministro da Justiça. Armando Falcão, no Recife, traduziu página de 
realismo c de sentido interesse cívico, merecendo a reflexão de todos. 
Interpreta ele, crn última análise. aqueles pensamentos do Presidente 
da República. os pensamento~ maiores cm que o Brasil deve se unir 
no supremo interesse de realizar o seu destino. (Muito bem! Palmas. 
O orador i: cumprimentado.) 

O SR. I'RESIDE:'IITE (Magalhães Pinto)- Tem a palavra, co
mo Li der. o nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRG(LIO T,.\ VORA (ARENA - CE. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso.) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Da,do o adiantado da hora seremos rápidos. Devemos à Oposi· 

çã''· vamo~ logo reconhecer. duas respostas: a pnmcil'll mais vasta. 
aquela para a qual estávamos inscritos normalmente, versaria sohrc 
np~n mnrkcr c o chamado caso do Banco Econômico da Bahia. 

Estú óbvio, claro, evidente, que tal nào poderemos fazer no dia 
de hoje. Em primeira ocasião traremos o assunto ü baila. sucessiva
mente nwstrandn o .llUC é opcn mnrkel, as suas implicaçôcs, a 
ncccs~idadc de~sa lll~trumentalidade. IJcpois, como se processa o seu 

funcionam.nto no Hrasil para, ~m segutda, apresentar aquilo que 
pnlln~temos, 'lue se nos afigura ser a verdade no caso percurtido, às 
·mcdid:ts tomad:ts pelo Governo e as respostas daquelas perguntas 
que cnt~o fazhunos, como base para qualquer raciocínio, nos apartes 
que demos au ilustre Scn:tdor Suturninu Braga, aqui infelizm~nte 
n:to pr~scntc, c os contra-apartes que dávamos ao não menos tlustre 
representante p~lo Rio Grande do Sul, Senador Paulo Brossard. a CU· 

jo dis.:urso hoje nos permitimos, no momento, dar já a resposta que 
S. Ex•. solicitava na explicação sobre a atitude do Sr. Ministro da Fa· 
zenda, nas alirmativas feitas sobre crédito agrícola. 

Inicialmente, permitimos, o mais sinteticamente possível, fazer 
unw citação para mostrar quem é: o homem que nos autoriza a d<tr a 
Jeclaraçào que logo mais faremos. 

Segunda-feira, presente uma assembléia inconformada dos 
prin.:ipais empresários imobiliários deste País, S. Ex•, que não cuili· 
'l:t popularidade, afirmou: 

- O presidente da ADEM! - queremos recordar aos 
Srs. Senadores que ADEM! é: a Associação de Empresas do 
Mercado Imobiliário - manifestou dúvidas sobre a 
paternidade da Resolução n9 386 -justamente aquela que 
era por eles altamente combatida no Encontro - mas neste 
caso e, ao· contrário do que costumava dizer o meu ilustre 
antecessor de que algumas medidas não tinham pai nem mãe, 
são filhos de uma proveta. Quero frisar que sou o único 
responsável por ela- disse o Ministro. 

Assim, com o respaldo de quem assume a responsabilidade de 
medidas que toma, que reconhecemos impopulares, mas necessárias, 
S. Ex• autoriza-me a responder ao eminente Senador pelo Rio Gran· 
de do Sul, que disse à i:poca o seguinte: "Não haverá limitações nas 
operações agrícolas para custeio, isto é, para as operações EG F e 
AGF. As operações de crédito oara maquinaria estão se desenvolven· 
do este ano, dentro do orçamento monetário, que aliás, lhes consigna 
6 bilhões de cruleiros, contra menos de 4, que era o montante teto do 
ano passado. 

O que existe i: que há muitas empresas que té:m por hábito ven· 
der o equipamento antes de deferido o empréstimo pelo banco 
colocando o agricultor ante o fato consumado, já que ele está com o 
tratar. com o equipamento, cm sua propriedade trabalhando. S. Ex• 
torna :1 reafirmar e ficaria contentíssimo em saber da ousadia de ai· 
gum dos subordinados de contrarhu isto, que é uma determinação 
não sua. mas do Senhor Presidente da República: "As operações pa· 
ra crédito agrícola de custeio EGF e AGF não têm restrições". Eram 
estas. Srs. Senadores ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite-me um aparte. 
nobre Senadnr'' 

O SI~. \'IRGII.IO T..i.VORA (ARENA...::. CE)- Com grande 
pra1er. 

O Sr. l':mlo Brossard (MDB- RS)- Aliás, salientei. lendo 
mais de uma passagem. todas elas fazendo referência aos financia· 
mentos para custeio. relativamente a este tipo de financiamento não 
havia restrições. 

O SR. \'IRG(I.IO '(',\\'ORA (ARENA- CE)- E poderemos 
di1cr a V. Ex•. mais uma vez repetindo o que aqui fizemos, de que o 
próprio crédito para maquinário agrícola foi aumentado em mais de 
50~; do ano passado para cá. O que o Governo reclama das empresas 
-c isso dit. com toda veemência- que fornecem equipamentos agri· 
colas i: a colocação do agricultor perante fatos consumados: 
'Compre que vou lhe arranjar imediatamente um empréstimo". E 
muito antes do empréstimo ser deferido pelo banco. o agricultor, 
com o equipamento em sua propriedade, é colocado diante de um 
fato etlllsumado: ".Iii estit vendido, se arranje". 

Eram estas as explicações que S. Ex•. o Sr. Ministro da 
ht1cnda, transmitiu-nos. quase que ao tempo do discurso de V. Ex•. 
como fris.tmos no aparte. Questão de segundos não podemos. 
nayuela ocasião, dar-lhe os esclarecimentos que agora são prestad()S. 
Nito houve contradiçilll de S. Ex•. ahsolutamcntc. cm momento 
ncnl111111. tlll seu modo de proceder dayucla époc;t até o dia de hoje. 
l'n "4uc tínhamos a di1cr. Sr. Presidente. (Muito hem! Palma~.) 
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O Slt I'HESil>E~TE (Magalh;l~s Pinto)- Conc~do :1 p:iluvr;~ 
""nobre Scn:u.h1r V:1sconcdos Torr~s. 

O SH. \'AS('O~CEI.OS TORI~ES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o s~guintc discurso.)- Sr Pr~sid~nt~. Srs. S~nadores: 

ll:'1 J1llUcos dias, liv~mos ens~jo de ver confirmado, pelo ilustr•· 
l'rc.,illcnlc J,, Sinllic;ll,, dos Metalúrgicos, Sr. \Valdemar Lustoza, o 
:1umcnto salari:d Jus metalúrgicos, qu~ deverá s~r da ordem de 43"i, 
com h:1se no pcrcentu;il fhaJo pcl;~s aulllfid:ldes federais, lendo sido 
esse inllice <~provado com vig~ncia a partir de I'.' de julho do corrente. 

T:unbém foi garantido pelo líder sindical que o acordo co!ttiv~,; 
da cl:1sse, no ano próximo, dev~rá ser celebrado no dia JY d~ maio, 
Pfllpicianllo, desl:trle, aos metalúrgicos, a antecipação d~ dois mes~s. 

O desenvolvimento do árduo trabalho dess~ ilustr~ líder elas· 
'ista. •Jue l~m sido realizado com amor e dedicação, p~rmitiu que 
ll11wsas outras reivindicações estejam sendo devidamente apr~ciadas 
relas autoridallcs compet~nt~s. qu~ as r~c~bcu com a maior simpatia. 

Diante !.lesse fato, a cal~goria profissional dos m~lalúrgicos 
acrellita lJUe a lJUas~ totalidade das suas proposiçiies sejam def~ridas 
por parle Je seus apr~ci:idores, o que resultará, conseqU~nlemente, 
cm grand~s benefícios a ~ssa laboriosa classe. 

No lJUe diz respeito ao plano da insalubridade, antecipou o Sr. 
\\'aldcmar Lustoza qu~ os servidores da Fábrica de Estruturas 
1\lctCdicas deverão receber, brevemente, a sua taxa, obviam~nle 
acrescida de juros c corrcção monetária, fazendo face às suas neces>i
d:ldc> hC1sic;~s c vitais. A decisão da Companhia Siderúrgica Nacio
nal opLlrtun:lmcnlc seria anunciada. 

Ainda no terreno da insa!ubridad~. outras conquistas poderão 
ser :1kan~adas, cm futuro próximo. vez que a Dirctoria do Sindicato 
dos 1\1 cta!úrgicos tem se empenhado, com bastante d~nodo. na 
defesa dos interesses c das justas reivindicações de seus associados. 

Ao finalizar as suas declarações. disse o Presidente do Sindicato: 

".lú garantimos 43% de aumento para os metalúrgicos, c 
prometemos novos benefícios para muito cm breve, pois con
tinu:JrcnHJS trabalhando, sempre voltados para os mais legíti
mos interesses dos metalúrgicos." 

Assim. Sr. Presidente, fico feliz em registrar essas palavras de 
um homem que, juntamente com os seus companheiros de Diretoria, 
n~o I cm poupado esforços na defesa dos direitos c aspirações de uma 
catcg,>ria prolissional que cm muito tem contribuído para a!can
<,;arm,;s o pleno desenvolvimento almejado por toda a Nação. 

Era o que desejava registrar. nesta tarde. (Mui lo bem!) 

O SH. I'HESIDE~TE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nohrc Senador Nelson Carneiro. 

O SR. :"ELSO~ CAR;\;EJRO (MDB- RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em meados de outubro do ano passado, recebi do Sr. Otávio 
Augusto de A. Souza, Presidente do Sindicato dos Artistas c Téc
nicos cm bpetúculos de Divcrsôes do Estado da Guanabara. carta 
wm que me encaminhava estudo realizado por aquele órgão d~ 
dassc visando à elaboração de projeto de lei regulamentando a 
proliss~o das categorias representadas por aquele Sindica lo. 

Com hasc no aludido estudo, procedi à elaboração de projete 
que pretendia apresentar a esta Casa, inclusive com a finalidade de 
possibilitar o alcndimcnlo de uma reivindicação que da la de algumas 
&cadas. 

Jú com o projeto conc!uido, tomei conhecimento, através da 
imprensa. de dedaraçàes dos Senhores Ministro Ney Braga cArnal
do !'rido. da Educaç~o c do Trabalho, respeclivamenlc, anunciando 
que o Governn submeteria, a curto prazo, projeto no mesmo sentido 
i1 apreciaçüo do Legislativo. 

F:11:e a tal anúncio, sustei o encaminhamento de meu projeto~ 
Mesa. p;1ssando a aguardar a vinda da anunciada mensagem prcsi
Jencial. 

De falo. foi-nos CJKaminhado pelo Executivo mcns:1p.cm 
acompanhada de projeto de lei. regulamentando a profissüo de 

anis1:1. Mal leve, pur~m. iniciada a tnunilaç;lo, o Governo solicitou 
:1 su:1 rctiralla, di<~nlc do lJUe a nwt~ria foi a de devolvida. 

Ess:1 retirada me permitiria oferecer uo exame da Casa meu 
modesto projeto, eh1borado conforme elementos que me foram for
necidos pelo SinJi~o·ato dos Artistas e Técnicos em Espel!icu!os de 
Divcrsôcs dll Estado da Guanabara. N:lo o quis, no entanto, fazer. 
Através de cartas, enviei cópias do projeto aos Ministros d:1 
Educaç;JO c do Tr:1b:l!ho, Srs. Ney Braga e Arnaldo Prielo. Assim 
pruccdi com dupla preocupação: não lumultu:tr cnlendimenlos entre 
Executivo c Legislativo, alrav~s do partido governista; oferecer 
itljueles Ministros colaboração que acredito positiva e aproveitável. 
Isso porque, como j{i acentuei, minha iniciativa resuhou de 
solicitação do órgão de classe no meu Estado e o projeto por mim 
c!abor:tdo se fundamentou precisamente sobre os pontos de vista du 
c.uegoria profissional: bas~ci-me ~m estudos dos próprios artistas. 
que hão de bem reprodulir os ans~ios da classe. 

Sr. Presidente. a regulamentação da profissão de artista é uma 
velha reivindicação, que precisa ser atendida c, a meu ver, com :1 
possível brevidade. Essa a razão de me ter dirigido aos ~minenles 
Ministros Ncy Br:tga c Arnaldo Pricto. 

No entanto, acredito que o trabalho que pretendia apresentar 
ao superior exame desta Casa pode ser de grande utilidade para nós, 
por ocasião da remessa de novo projeto pelo Executivo para nosso 
cx:JnH:. Eis por que junto a esta explicação a c:1r1a que me foi diricida 
pelo Sindicato dos Artistas. do projeto que prcp:~rei, bem como-d:Js 
c:~rt:~s que dirigi :1os Ministros d:1 Educação c do Tr:~h:dho. 

De resto. f':1zer constar tudo isso de nossos Anais~ dar merecida 
c devida satisfaçi'io al) Sindicato que recorreu à minha modesta 
ajuda. E, ainda, uma homenagem a uma categoria profissional pela 
qual lenho o maior apreço c sei merecedora da simpatia e ajuda de 
todos que integram c•la Casa. 

Solicito, portanto, que os documentos junto a este sejam 
publicados. como parle' inlcgranlc do pronunciamento que ora 
cnccrrll. ( ,\1 U itll bem!) 

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

Exm• Sr. 
Ministro Arnaldo Prielo 
Ministério do Trabalho 
Nesta 

"Brasília, 12 de agosto de 1976. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex• cópia do Projeto de Lei 
que deixei de apreseni;Jr à apreciação do Senado Federal, desde o ini
cio da presente Sessão Legislativa, diante do anúncio governamental 
de que eslava para ser remetida Mensagem sobre o assunto. 

Tendo sido encaminhada ao Congresso Nacional pelo Senhor 
Prcsidcnlc da República a referida Mensagem nos primeiros dias do 
corrente mé,, depois retirada para rcexamc, c não pretendendo 
tumultuar os entendimentos que estão sendo feitos com a classe dos 
anistas, tomei a presente iniciativa com o objelivo de colaborar para 
lào esperada regulamentação. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex• meus votos 
de estima c consideração. 

A lenciosamente- Nelson Carneiro." 

Ex mo Sr. 
M intslro Ncy Brag:~ 
Ministério da Educação c Cultura 
Nesta 

"Bra~ilia, 12 de agosto de 1976. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex• cópia do Projeto de Lei 
que deixei de :I presentar ii apreciação do Senado Federal. desde o ini
cio da presente Sess:lo Legislativa, diante do anúncio governamental 
de que eslava para ser remetida Mensagem sobre o assunto. 
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T~ndo ..;ido ~n.;aminh:tda <lll CL>ngr~SSll Na.;ion:ll pelo s~nhor 
l'r~>ili~nt~ d;t R~públi.:.t :a r~lúiab M~nsag~rn nos prirn~iro.' di:ts du 
,·urr~nt~ m~s, lkpLlÍ'; r~tir:td<a para r~~xamc. ~ não pret.:nde1.do 
tumuitU<lr OS ~llt~ndirn~nt<IS lJUe ~stiio sendo f~itos CLlill a Chl>S~ dos 
;ll'fi..;t;~;, tom~i a pr~WIIt~ iniciativa L'Oillllllhj~til'll de cuJaborar p;ara 
t:to csp~rada regul;lln~nt;a~:,o. 

Apruveit•> a <lp!lrtunidade para ap1~s~ntar ;a V. E.\' m~us lO! O> 
li~ ~stima ~ wnsideraa;iio. 

Atenciosament~- :"\l'ison Carnl·iro." 

Rio d~ Jan~iro. 15 li~ outubro de 1975. 

hc~kntis-imo Sr. 
Senador N~lson Ctrn~iro 

Est:11nos encaminhando a V. E.\•, o estudo feito para a 
rcguham~nta~iio prolissiunal das cat~gorias r~pr~s~ntadas por nós. 

:'\e..;t~ estudo, ~st[a o que julgamos húsico c indispenS:av~l para 
qu~ tenhamos um;a rcgubm.:ntação profission:al qu.: venha realmen
te atender :as nossas ncc~ssidadcs. c que não v~nha ap~nas como 
unw simpb satisfação ias categorias qu~ representamos, c nem 
.:omo um paliativo para solucionar um problema pelo qu:al ~stamos 
lut:mdo incans;a1dmcntc há anos. 

T~ndo sido V. Ex• eleito como um dos k:ais rcpr~scntantcs c 
hatalh;adorcs das caus.as justas c prioritárias da comunidade brasilei
ra. temos cm V. Ex• :a c~rteza do apoio que mcrcc~ por direito c jus
ti~,·a a classe ;artística do Pais. 

SubM:rcvcnH•-nos <llcnciosamcntc. - Ot:Íiio Augusto de A. 
Souz:a, Presidente. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•·---· DE 1976 

l>ispaic sohrl' 11 l''crcicio d:a profissão de Artista, c d:í 
outr:as pru1 idi·nci:as, 

O Congresso :--:acion;al d.:creta: 

CAPITULO 
Das Delinicaics 

Art. i'' Os preceitos desta lei regulam o trabalho dos proli>Sio
nai, yuc desempenham atividadcs típicas na r.:aliLação de programas 
p~la radindifusiio. cspct[aculos c produções cincmatogr[ati..:as. a 
>crcm vci<:uladas através de qualquer meio de divulgaçiio. 

A n. 2'' D~fincm-s.: ..:o mo rcaliLadoras de pr<lgramas. cs
pct;"a..:ulos c produçii~s >Ujcitas ias normas d~sta lei. as entidades púhli
..:as ou privadas de LJUalyucr n.nur~ta. que exerçam. ~111 carátcr per
manente. tcmporúrio <lU cv~ntual. .:ssas atividadcs sob qualquer das 
seguintes forrnas: 

lei: 

a I pwgramas de r[adio: 
h I programas de tdcvis;io: 
c 1 ~spct;icuJ,,s teatrais: 
d 1 C>p~tiacuh's lirrcLl\; 
<'I cspctiaculos musicais: 
fi e>pctÚCIIi<lS .;~rccnSC>; 
~~ ~.,pct;"u;uln' cm hoatcs: 
h I prnduçúcs cincmatogrúlicas: 
i 1 produções fnnogrúficas: c 
.ii alivia.ladcs wngéncrcs. 
l'arú!!rafn llnic<l. ExclucnHc das ohrigaçôcs cstatuidas nesta 

a 1 as rdaçaics entre tirg;ios públicos c profissionais LJUC exerçam 
suas atividadcs cnmo funcinnúnos públicos: desde que essas rclaçôes 
niu1 sejam e\ploraa.las eomcrci;ilmcntc: 

h 1 a partiCJpaçiul de n;i<l profissionais cm espctúculos amad<l· 
ri~ticn~ _,cm fins lu~rativo~; 

l'l p;arllcip;u;;'Jn e'en!u;il de n;ioprnfi>slnnais. a titulo de l"Oilli
dadns. L'lll prngrama.s de C<llllJlCii<;llcs artísticas nu de cntrevisl;ls. 
deh;1t..:' e csdareL"IIl\Cili<'' dl" ;lssuntos de interesse ptihltl"o. 

t":\I'ITlJLO li 
Da ( 'i:t'isifica~liu l'ruli..siunul 

Art. 3" ·\S prolissi\e' regulamentadas por esta ki ,:ao 
da"il"ie;aa.las: 

I - Pelas ~.spc<.ülid;adcs prufissi,lllais agruj1adas nos seguintes 
'cton.: . ..;: 

:a 1 autori;a: 
h 1 dirc.,:iio ;artística: 
c) produçüo: 
d 1 intcrprctaç~n; 
l' 1 locuçih>; 
fi ..:ara..:tcrit;ll;ão dos int~rprctcs; 
::1 ..:enogralia: 
h 1 trat:amcnto c registro sonoros; 
i 1 tratamento c registro visuais; 
j 1 transmiss:'ao .:sportiva: 
I 1 montagem c arquivamento: 
m 1 rcvd;11;:'au c copi;agcm de lilmcs: 
n 1 artes pl:ísticas c animação de desenhos c objctos: 
u) transmiss:'ao de imagens c sons: c 
J>l manutenção técnic:a. 
li- l'da atu:ação cm programas. cspetáculos <: produções sob 

um;a uu nwis das formas const:tntcs do artigo 2'' desta lei. 
t\rt. -1~ :\, especialidades profissionais c rcsp.:ctl\·as atri

huiçôcs. assim se enquadram c definem: 
I- !\o Sctor autoria: 
a 1 autor-argumentista. Elaboração do argumento original para 

;1 rcalit.aç:ao do pro~rama. cspctúculo ou produção: 
h 1 adartador-rotcirista. Adaptação do argumento original a 

forma dn programa. espct[aculo ou produção. 
11- :'li o Sctnr dircçào: 
a 1 dirctnr de programa. cspctáculo ou produção. Tr;ansfor

m;açiio dn tcxt•• ,,u roteiro cm termos de programas. cspctáculos nu 
produção. escolha do elenco e dos elementos materiais que devem 
participar dLl cspctúculo: ensaio c direção do elenco bem como de 
tnd<> o pessoal técnico c artístico: 

h 1 ,,,nwndo s••h oricntaç~ao do dirctor: 
c 1 dirctor de dublagem. Ensaio c dircção dos dubladores: 
d 1 cMcúgrafo. Criaçüo c organilação de ccn:ts que utilitam C\· 

press;'ao cMporal: dircç:ao dos h;;ilarinos: 
l'l assi>tcnlcs de direç:'ao. :\ssist~ncia ao dirctor de programa. 

cspct[acul<l nu prndução cm todos os trabalhos de preparação. ensaio 
C C\CCtlt.;[ltl: 

f1 ponto. :\cnmpanhamcnlll das falas c entradas dos int~rprctes 
durante a representação. servindo de suporte nns casos de lapso de 
mcmúria: 

~ 1 <.:llillinuista. :\notaç~ao dos pormenores c circunstúncias das 
cenas. de f•,rmaç;lo c garantir-lhes <I continuidade: 

111 assistente de cstúdi<l c exteriores. Comando da cxccuç:'lo dn 
espct;kulo prc\ iamcnte ensaiado pelo dirctor de programa. atravé, 
de fones li)!ados an dirctor de TV. 

ii diretnr de TV. Corte de Cenas nu Imagens c ensaio c prc
rar:~çiao de todo o clcnw c pcss<lalti:cnico partidpantc. soh suhordi
n;aç;io do dirctnr de program:~. 

.i 1 dirctnr mu>ic;al. :\yuclc que. guardando suhordinaç:'ao ;ao di
rcl<lr de prn~rama. tem o encar!,!<' c a re,ponsahilidadc dn cn>ain c 
prcpnro dn rcpcrt•"•rio music;al c a con.scyücnte :aprcscntaçii<' dos 
número~ \,:onfiadt.l~ :1 cv.:'-=uç~ln de mú~icc:-. c car1lt.HC~. 

li mestre de pista (cm cir..:o). Fi>callt.a~,·iio do c:umprimcnt•' d; 1 

prn~r;amaç;io ordenada pelo l>ircl<H ;artistic«. 
III-:",, Sctnr de prnduçiw: 
a 1 dirclnr tk prngrnmaç:'1n. l>irclnr da l'rngr;Jmdç;'l< ': 
h1 dJr..:l<•r de dcpnrLJmcnl<> de r."atli<' nu tclctcnlrn. I>Jrc.;iln dn 

dcp<irLJllll'llln de r:lllin <llllclctc.ltrn; 
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,.1 pl'<ldut,,r ~\cc-utivo. Or!,\:lflit;u;i't<l de Jll'll!!ntm:t nu ~spc· 

t:t,·uJ,,: pl;tnil'i<:a,·;'t,, dn material c p~ss,l;il n~ccssúrio i't rc;ilil'l\'ito d'' 
cspct:,~uJ,,, t.listrihui.;;'to c contr<>lc uas v~rh;ts nc~cssúrias: 

d 1 assist~nt~ t.l~ prnulll;i't<l, t\ssisti:n~ia :tll prnULIIor cx~~utivn 
~111 suas atrihui,·ô~s: 

l'l ,,,,,,.d~naJ,,r t.l~ progr;una\'Ú<l. (\HlrUCila\'i'lll ~ ~X~l'UI'ilo t.la 
pr')!!rama,\.lll; 

fi ,,,,,r,JcnaJ,,r t.l~ llpcr;H;iics. Coorucna.;;'Jo u~ touos lls servi''" 
''P~r;11.:ionais: ..:ontaln entre n pcssoalti:cnico c ;Jrlistico: 

1:1 prn!,!ranwJ,,r t.lc mensagens comerciuis. Progr;una,·ilo d~ 
1\l~nsa!!cns l\lmcrciais; 

h 1 cnntn1lauor uc pl'Llgrum;u;iw. CLintmlc d:t tr;tnsmissilo da 
programa.;:i,,: clahllfaçito d~ rclmôrios de progranwção; 

J\'- ~'' Sctllf uc intcrprctaçiJo: 

:11 ;tlllf. lntcrprcta.;i'tll t.lc pcrsl.lnagcns de textos dr;tmilticos cm 
pr•'!!r••m;t,,u cspetúculo: 

b) alor .;l.lmcdiantc. Desempenha papi:is falados. mudos, can· 
ta dos ou dançados. no g~ncro hunlllristicl.l; 

c 1 :tio r duhlaul.lr. I ntcrprcta.;ào d;t p;trlc J'al;tda na sl.lJlLlriwção 
posterior de espctúcull.l, ad:tplando-sc ii imagem já registrada de 
outrn infi:rpn:te; 

d 1 artista cirw1se. E.\cbiçào de talentos individuais própril.ls 
para entretenimento c.\cluidos os delinidl.ls nas outras especialid:lllcs 
no scl,lr de intcrpret;tção. Sào urtistas circenses: ;tpresentador. 
aramista. acrllhata. ;tmcslradl.lres. b:trreira. barrista, c;tpalas. d;twn. 
contllf..:ionista. dom;tdor. equilibrista, eqüestrc. J'aquista, J'Lirç;t 
ucntal ou capilar. gll.lbist:t, icarist:t. múgico. malabarista. palhaço, 
par;tdisw. pirafogisw. perchista, tony. trapezista. vcntrioloquo; 

<'I substituto uc ator. Reprcsent;tçào cm lug;tr do :11or cm ~cnas 
que c.xigcm habilidades especiais ou são p;tssivcis de risco. bem como 
na mar..:aç:io de lut.cs c Jlll enquadramento das cenas; 

fJ ligurantc. P:trticip:tçào na suplcmcntução dos clen.:os sem 
intcrpn:l:lçiio de personagens dclinidos no texto. 

1:1 bailarino. lnterprct:tçiio de números .de dança, isoladam•:ntc 
ou cm ..:onjunto, recebendo essa denominação quando possuidor de 
uiploma de escol:! olicialmcnti: reconhecida. 

h I mouclo. lntcrprctaçiin cê nica par;t fotogralia c li imagem 
Clllll. linaliuadc puhlicitúria ou cm csrctúculos sob qualquer de suas 
J'ornws. Enquadrando-se nesta dclinição as funções que os usos c cos
tumes denominaram de "Go Go Girls", "Strip·Tcascrs", passistas c 
etc. 

i 1 cant<H. Interpretação de tc.xtos musicados, individualmente 
lllt cm conjunto lho. · 

j 1 cantnr de cnral. Interpretação de textos musicados cm 
conjunto. C<Hi1ou scJÍl acompanhamento. 

V- No Sctnr Locuçi10: 

:11 r:'tdio-rcpúrtcr ou tele-repórter. Realiza entrevista ou rcror· 
tagens "'brc qualquer assunto. reportando informações. opiniões c 
uados inerentes atlS programas de rúdio C tcJcvisiJO de curútcr 
informativo: 

h 1 l<ll:utor de noticiúrios. Faz a locuçfto de nnticias através de 
rúdio nu televisão; 

c) l<lcutor-narrador. Efctua a narração cm programas de cstú· 
dto: leitura Jc crtin1cas c comcnt:'!rios. narraç:lo de produçiics :tudio
"i'uai': 

d) locutor-animador. Movimenta programas atravês da lo· 
cuçãn. vivos ou n:lo. cm qualquer de suas formas: 

c 1 locutor·arrcscntador. Apresenta programas baseados cxclu· 
sivamcntc cm gravações (discos ou li tas): 

f) loculor-conwrcial. Ffct ua a locução de matéria puhlicilitria. 
i n lcrpn 1pramas. 

\'I- :-;o Selo r de L·araclcritaç;'io de intérprete: 

:11 JILJo)Utl.ulolr. ~Ltqutlagcm "'"intérpretes: 

b) cahclcirciro. l'.xccuçihl t.lc pcntcaulis c cortes uc cahellis, 
nwsnilinlis c femininos; 

l'l figurinist;J. Cri:ll'illl de nllld~lliS de figurino c oricnt;t,·i'IU u~ 
:.ua c.\C'-'lh,'i~h): 

111 L'<lsturciro. ConJ'ccçi't'' uc r<lupas: 
<'I s:1patcirlis. ( 'oni'CL\'i'ILl de sap:1tos; 
f) gu:~rua·r<HIJla. Conscrv;tçiw c guarua das rliupas: 
::1 L'amarcir''· :\ssi,ti:ncia ;tllS intérpretes n:tnllluança t.lc ruup;ts. 

\'li - N li Sctor de ccn<>gr;ili;t: 
a 1 .:cnúgrafo. Cri;tçào uos elementos prúprios du ur<JUitetura c 

ua uccllraç:tli cê nica csscJH:i;J! it cur;tctcrização dos ;unbicntcs cm que 
se Jcscnv,llvc li progruma LIU cspct{tculo: 

h i assistente uc ccnogr:dia. Assistênei;t ao ccnógr;tfo: 
<'I muquctist:l. c,,nfccç:Jl.l de maquctcs; 
d 1 pintllr de arte. l'intura :trtistic:t dos elementos do ccnúrio: 
<'I pint,,r. l'inturu dos ccnúrios: 
f1 murccncin1. l'<lilstruçito cspcci;tlizada dos elementos dos 

, .. .-cn~'trios: 
~ 1 carpinteiro. Construçiio de ccn:trios: 
h) cstofudor-tapccciro. Costura de tecidos c panos us:tdos na de· 

cMuo;iJ<l de ccnúrios: 
ii nw,,uinista. Montagem dos cenários c dos elementos ncces· 

s:1ri'" i1 rc;Jiitaçiio uo progr;un:tou cspctúculo: 
j) técnico cm efeitos especiais. Realização de efeitos artiliciais 

tais como: dwva. neblina, trovões, explosões, etc ... 
li contra-regra. Procura, colocação c guarda dos móveis c objc· 

ttls ou animais ncccssitrios ao programa ou espctáculo: 
m) contra-regra de rua. Providencia todo o material para a . 

rcalit.açi'lll do cspct{tculo, programa ou produção fora da cmrrcsa: 
n) aderecista. Providencia os adereços necessários ao rro· 

gram;t, sl.lb a nricntação do cenógrafo; 
o) dccor;tdor. Prepara a dccoraçiio do cenitrio. sob oricnt:tç~o 

do cenógrafo: 
pi .:cnotêcnic,l. Exccuç:to de rrojctos do cenógrafo assim como 

a rcsponsahilid;tdc pela montagem. manipulação c desmontagem dos 
ccnitrios através do maquinista. 

VIII- No sctor tratamento c registro sonoros: 
:11 sonoplasta. Organização c sclcçào das músicas c efeitos sono· 

ros. jú gravados, ou ruídos por ele produzidos, necessários ao 
programa, cspctáculo ou produção; 

h 1 disc<llcc:'trio pn1granwdor. Sclcção musical cm consonáncia 
wm n dirctor de programação: 

c) discotcdtrio. Guarda, arquivamento c conservação de gra· 
vaçôes cm fitas ou discos: 

di auxiliar de discotcdrio. Auxilia o discotcc~trio c datilogwfa 
as pwgr:mwçôcs: 

c 1 técnico de som. Planilicaçito c execução do tratamento: gra· 
,·;tç~n c reprodução de sons; 

fi operador de microfone. Orcraçi'io de microfone cm subordi
naçãn ao ti:cnico de som: 

1:1 operador de úudio. Operaçfto de controle de som com suhor· 
uinaçàn ao t~cnico de Stlm; 

h i auxiliar de têcnico de som. Auxilio ao t~cnico de som c aos 
operadores cm suas atribuições. 

IX- No sctor tratamento c registro visuais: 
:1) iluminador. Rcsponsúvcl pela iluminação das ccn;ts. tendo 

em vista ou não o s•:u registro, subordinado à oricntaçfto da dircçào 
artística: 

hi dirctor de fntngralia. Rcsponsitvcl rela iluminaçfto (cm d
ncma), com sentido de criatividade da iluminação ambiente ncccss:'t· 
na ao ftlmc; 

c) operador de dmara. Operação da c:imara de tomada de 
,.jqa, enquadramento da imagem: 

di t~cnico em efeitos e>pcciais. Rc;llitaçftn de trucagcns durante 
<1 tomada de vista: 
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l' J ussist~nt~ d~ iluminuçào. Assist~nciu ao iluminador: 
fJ ;tssist~nt~ d~ câmuru. l'roteçào, montugem ~ dcsmontug~m 

du cümuru; uuxiliu uu op~rudor ~m suus atribuições: 
1: J d~tricistu. Ex~cuçuo das ligações eli:tricus; 
h) ;tssist~nt~ d~ eletricistu. Movimentação ~ munutc:nçào do 

materi•tl do: iluminação~ rnutc:riul di:trico ~rn g~ral; 
i J fotógr:tfo de ccnu. Tornada de: fotografias lixas; 
j J up~radur de vídeo. Operação do apur~lho de ~missão ou gru

vaçào d~ víd~o; 
I) op~rador d~ rua. (Ar comprimido ou de contrupeso.) Fuz o 

bulunc~umento da grua 
X- No s~tor de transmissão esportivu: 
a J diretor do depurtumento esportivo. Dirige o setor esportivo, 

sendo responsávc:l pelu esculação dos profissionuis que utuurilo nus 
trunsmissões; 

h J locutor esportivo. Faz u locuçuo dus competições: 
c J comentarista esportivo. Faz a anális~ dos aspectos técnicos 

das competições esportivas; 
d J rúdio ou tc:ie-repórter esportivo. Encarregado das repor

tagens e entrevistas ligadas aos eventos esportivos. 
XI- No setor revduçào c copiagem de filmes: 
a J superintendente de laboratório. Superintendência de todos 

os serviços técnicos do luboratório; 
h J sensitometrista. Realizaçilo das medidas sensimétricas; 
c J técnico em trucugens. Realizução de trucagens ocas; 
d J marcador de luz. M arcução das luzes para copiugem: 
c J operador de reveludora. Operaçilo das máquinas de revc

luçào: 
f) operudor de copiadora. Operudor das máquinas de copiagem: 
J:) uuxiliar de laboratório. Prestaçilo de auxílio nas várias tare

fus necessárias à revelação e copiagem de filmes. 
XII- No setor de montagem e arquivamento: 
a) montudor. Montugem dus partes da produçilo de espetáculos 

ou produções sonoras ou visuais gravados por qualquer sistema: 
h J assistente de montagem. Assistência ao montador: 
c J projecionista. Projeçào das partes do programa ou 

cspctáculo: 
d) arquivista. Arquivamento dos registras sonoros ou visuais 

realizados cm discos, fita magnética, filme, fotografia, desenho ou 
outra forma técnicu. 

X III - No Sctor de urtcs plásticas c uni mação de desenhos c 
ohjetos: 

a) descnhistu de produção. Trunsposiçào em desenho de rotei
ros dos cspct[tculos paru melhor visuulizaçào: criação cm desenhos 
animudos, dos personagens, cenários, movimentos c ângulos de 
cúrmtra: 

b) dcscnhistu. Realização de peças de artes plásticas que se inte
gram no espctáculo: 

c) chefe ;tnimador. Exccuçfto segundo modelo do desenhista de 
rroduçihl ou de dirctnr artístico dos rontos ch;~ves da animação com 
~shoços rúpidos. Movimcntaçf1o dos personagens c do ccnúrio. 
Anim:1ç;io através de fotografias. ilustrações. obj~tos, etc. 

d) animador au~iliar. Auxilia o chefe :tnimador: 
e) arte finalista. Realiza a arte final dos rrojctos do chefe 

animador: 
f) filetista. Execuç~n a tinta, sobre celulóide. de desenhos 

animados: 
~) colt>rist:t. Pintura dos cclultiidcs liletados com .:ores rrcdctcr

minad:rs: 
h) letrista. Desenho c montagem de letreiros: 
i) nrer:rdor de c:'tm:tr:t quadro a quadro. Filmagem quadro a 

quadrn. 
X IV- No s~tor transmiss~o de som c imagens: 
n) nrer:rdnr de ~ontrolc mestre. Orcraç~o de cntr;td:r c saída de 

prnpra!llil~: 

h) npnadnr de tr:lnsrni»nrcs. Opcr:tçiln de cstaç:.lll trans-
111 j...,,(,r;t. 

X V- No S~tor de nwnutenciio ti:cnicu: 
~) ~ng~nh~iro. Supervisão dos s~rviços ti:cnicos ~m g~ral da 

entid;td~ e.xc:cutoru de radiodifusão: montag~m ou adaptaçiio da 
ar;trdhag~m: 

b) ti:cni~:o de manut~nçiio di:trica. Manutençfto da rarte di:
trit:a dos equipamentos: 

c) ti:cni.:o de manutenção ektrônica. M;~nut~nçào da part~ 

~lctrônic:t dos ~quipamentos; 
d) ti:cnico d~ manut~nção m~cãnic;t, Manut~nçào da parte 

m~dnica dos ~quipam~ntos. 
t\rt. 5•.> As d~liniçõ~s. atribuicõ~s. dir~itos e dev~r~s corrcspon

dent~s às subdivisões das especialidades definidas e agrupadas nesta 
lei sfto aqueles já consagrados em acordos normativos. 

Parágrul'o único. As demais atividad~s vinculadas às ~mpresas 
dclinidas no art. 2Y desta Lei, e ~nquadradas ~m acordos normativos 
mantêm os direitos adquiridos n~ss~s acordos. 

Art. 6•.> São considerudos c~noti:cnicos teatrais, para efeitos do 
art. 3" da Lei n•.> 4.6-11, de 27 de maio de 1965, os prolissionais das 
scguint~s esreeialidad~s. em esp~táculos t~atrais: maquetista, pintor 
d~ art~. rintor. marceneiro, carpinteiro, estofador-tapeceiro, 
maquinista c técnico em efeito especiul, no s~tor cenografia e 
iluminador ~ detricista e iluminação e assistente d~ iluminação, no 
setllr trat:tm~nto ~registro visuais. 

Art. 7'1 É vedado o acúmulo de função rara setores diferentes. 
Os profissionais r~gidos por ~sta Lei só poderi\o acumular funções 
classilieadas ~ delinidas no setor :1 que pertcnccr~m. 

CAPITULO III 
Da Qualificação Profissional 

:\rt. SY O excrctCIO das profissões regulamentadas nesta lei. 
requer rri:vio registro no órgão competente no Ministério do Tra
halho. o que se fará mediante a apresentação de: 

I - Dirloma de curso ou escola especializada. devidamente 
reconhecida relo Ministério da Educação c Cultura. 

2 - Cartcir:t Profissional c prova do pagamento da contribui
ção sindical. se já ocorrer o exercício da rrofissào. 

~ IY O rrazo para requerimento de registro dos rrolissionais 
nfl<l diplomados. mas em exercício. será de ISO (cento e oitenta) dias. 
a rartir d:t rublicaçào oficial da presente Lei. mediante rrovas 
av:<lizadas pelo Sindicato rcrrcscntantc da categoria. 

~ 2Y Enqu:tnto não for criado o curso oficial de formação de 
rrofissionais qualilic:tdos na presente Lei, o Sindicato rerrcsentativo 
d:t categoria constituir[! um conselho esrccial integrado por cinco 
memhros de reconhecida caracidade rrofissional para expedição de 
ccrtiliciidos. 

,\ rt. 9Y No caso das rrolissõcs regulamentadas pela Lei 
n'' -1.6-11. de 27 de maio de 1965, scr{t exigido: Pam os dirctorcs de 
teatro c ccnúgrafo de teatro, dirloma de nível superior. conforme o 
rrcvisto no :~rt. 2" da referida Lei: Para os atores •. dirloma da escola 
de arte dramútica. oficialmente reconhecida: Para os contra-regras 
teatrais. ccrwtécnicns teatrais c sonorlastas teatrais. diploma de cur
S<> de nível médio. conforme o rr~visto no art. JY da mesma Lci. 

Art. lO. O registro de que trata este capítulo. rodcrú referir-se a 
uma ou mais csrccialidades profissionais definidas nesta Lei, rara 
atuaçuo cm uma ou mais das formas de csrctáculo, desde que s;ttis
fcitas :ts respectivas exigências legais. 

1\ rt. 11. Os rrnfissionais que nas empresas de espetúculo defini
""' no art. 2o, n~o iillrem dirct:uncntc n:ts atividadcs classilicadas 
nesta Lei. tcr~o hahilitaç~n profissional corresrondentc as funções 
que cf~tivamcntc dcscmrcnham. 

l'arilgrafo único. Os rr1fissionais cit;tdos neste artigo, cnnscrva
r:'u>. quando a serviço das entidades definidas no artigo 2" desta lei. 
"'direitos que lhes forem assc)!urados rcl:r l.egislaç~o de suas cate
!!lHia~. 
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CAPITULO IV 
Du Conlruluçiio 

scç,\o 1 
Du Formu de Conlr:lluçiio 

:\rt. I~. Os contr~rtos d~ trabalho dos protissiorwis dcfinid<>s 
,,,.,,;, l~i <ro t>hrigatórios para (l ~.xcrcicio rrolissional c devcriio 
~'lar L:llllft>rrn~ :rs normas d~1 Consolid~rçiio das Leis do Trahalho c :rs 
dcst:r l.~i. 

:\rl. 1.1. Os contr:ltos de trabalho poderrro ser por prazo indc
lerminado ou determinado, ou ~lind~r. por ohr;r cert~l ou tarefa. 

~ I•• :\ regra, serú a da indetcrmin:u;iio de prazo contr:nu:il 
e\c~pci•>nada quando se trat:rr de l'unciio transitória, de carúter 
e\cercinn:d, ou entrro, niio inerente ir atividade da empresa. 

~ ~·· Os prnlissionais cl:rssilicados no setor de interpretaçiio r.l:i 
rresente l.ei. somente pnder[ro ser contr:rt:ldos, por tempo dcter
minado nu indeterminadl>. ohservando-se o seguinte esquema: 

a) o et>ntmtn m:"rximo através de Nota Contratual, ou seja, sem 
rel:u.:[ro cmrreg:llicia. é de sete dias: 

b) no caso do trahalho contratado surlant:lr sete dias seguidos 
llll alternados, o rrazo minimn da contwtaçào scrú de 110 (cento c 
'IIli e) dias, com anotação d:r Carteira de Trabalho. 

:\rt. 14. i: facultado [r emrresas cclehwr contratos de trabalho 
wnr a[!i:ncia de coloc:u;iio de mrro de obra, vinculada ao Sindicato 
representativo da C:rtegnri:r l'rolissional. 

Jlar:'igrafo único. :\ contrat:u;i'ro l'eit:l atwví:s de agéncias de 
m;lo-Jc-nhra de qualquer n:ltureza. ni'ro exclui a responsabilidade: da 
emrrcsa usu:"rria un contratadn. quantn ao vínculo cmpregatício c ao 
cumrrimcnt.> das normas desta Lei. 

:\rl. I S. Do mntratl> lirmado entre a entidade definida no art. 
~ .. desta L~i c o prolissional. dev~riio constar os seguintes dados: 

a l qualilicaçiro da cont ratant~ ~do contratado: 
h) prato de vigí:ncia ~m .:asos de contratados por tempo ou 

l>hra det~rminauos: 
c) naturcn da :rtivid:rde rrofissional. com a detiniçiio das suas 

ohrigaclics: 
d) Inca is onde atuar[r o contratado: 
~ l horário da prestação dos serviços: 
f) dia de f,>l[!a da semana: 
g) valor da rcmuncwçiio protissional: c 
h) dcscontns que dei'Criio ser t:fct uados. 
Art. 16. :\s empresas contratantes de profission:ris. regidos por 

esta Lei dcvcrüo c.xigir carteira prolissional dns trabalhadores con
tr:rtauos. nela :r notando os respcctivns contr;rtos. 

:\rt. 17. !"as contrataçiics que nrro ultrapassem I (uma) sema
na. n empre[!ador devcr:"r fornecer ao empregado uma nota contra
tual . ..:om as especilicaç,ics do artigo 15. 

,\rt. IX. 1\:'" Estados cm que exista sindic;lto representativo da 
c·atc~oria prolissional. cahcr:"r ao mesmo proceder ao registro antc
..:ipado da nota contratual. a que se refere o artigo anterior. cnca
mrnhandn ir DRT un1:1 rclaç;·ro diúria das notas contratuais registra
das. 

SEÇÃO II 
Do Registro do Conlrato 

:\rt. i'J. Os contratos dos rrolissionais regidos por esta Lei. 
scr;lo. após visadns pcln Sindicato da categoria, obrigatoriamente 
rcgistradns. num pra/o múximo de cinco dias. nas Delegacias Regio
nais d•> Trahalho. antes do início do vínculo contratual. 

l'ar:"rgrafo [miw. O instrumento contratual serú feito cm cinco 
'i;~>. a"inad:rs pelas partes contratantes. ficando uma das ,·ias cm 
pndcr dn ..:ontratado no ato da assinatura. 

\rt. ~n. :\s Delegacias Rcginnais d,l Trabalho mantcrüo cadas
trn d'" prnfi"innais de que trata esta I.ei c de empresas contratantes 
;,, quais fornc..:cr:rnCrrt;'ro de lns..:ri.;iro vididn por um ano. 

·\ri. ~I. (h re~istrm de t.:nntr;rtns rcali1ados cm qu;dquer Esta· 
do d;r I cdcr;rç;rn tcr:rn v;rlidadc cm tndn n Território Nacional. 
,.,.,fh'lt.<nd" ;r ..:"ntrat.11rte os prct.:citm lc~;ris que rcgul;rm ;r matéria. 

SE('ÀO III 
Da Duraçiio do Trubalho 

:\rl. ~:!. :\ duraç;'w normal do trah:ilho obcdcc~rú ao seguinte 
esquema: 

11) para os pwlissionais eomprecndidns no sctor de autnria, 
cinc·o horas diirrias: 

h) rara os prl>lissionais çomprecndidos nn sctnr d~ intcrpr~ta
.;iro, sçis hnras diúrias ou trint:r scman:ris: 

c) par:1. os prolissinnais do s~tor de locução, quatro hor:rs diú-
rias: 

d) para os dcnwis sctorcs, seis hor:rs diárias ou trint:l sem:rnais. 

Art. D. Scrir comruwdo na respectiva duração normal do tra
halho, o período destinado aos ensaios, bem assim o de gravaciio de 
quak1ucr natureza. 

l'ar:"rgr:rl'o único. A jornad:r dos alores, :norcs comediantes, 
substituto de :ilnr, ligurant~s c bail:irino s~rá cumrrida no pcriodo 
de X irs I lJ hor:rs. 

Art. 14. Scrú compuwdo como de trabalho cl'ctivo o tempo cm 
que o empregado estiver ir disrosição do empregador, inclusive nas 
viagens'' serviço da Empresa. 

:\rt, 1S. Em caso de jornada reduzida por disrosições contra
tuais, a mesma só roderá ser alterada por mútuo consentimento. 

Art. ~6. É assegurado aos protissionais regidos por esta Lei, 
uma folga semanal remunerada, de vinte e quatro horas contínuas, 
de prci'créncia ;ws domingos. 

:\rt. 27. As empn:s:rs devem organizar esc:rlas de revezamento 
de horúrios de maneira a favorecer o empregado com um rcrouso 
dominical mensal, r~lo menos, salvo quando pela natureza dos ser
viços a :nividade do empregado for dcsemrenhada habitualmente 
aos domingos. 

Art. 2X. Silo improrrogúvcis as jornadas de trabalho dos rro
lissionais cuja atividadc for considerada insalubre c perigosa. 

SEÇÀO IV 
Da Remuneração 

Art. 29. A rcmuneraçiio do trabalho dos prolissionais de que 
trata esta Ld será lixada cm escala salarial, com o respectivo salário 
mínimo profissional relativo a cada atividadc, rrofissão ou funçiio 
mediante acordo coletivo entre as rcpresentaçôcs das categorias pro
lissionais c económicas. 

Par:"rgrafo único. Nilo havendo acordo, proccdcr-sc-á na 
fnrm;r do artigo 616 c seus parágrafos. da Consolidação das Leis do 
Trah;rlho. 

Art. ~0. No preenchimento de diferentes funções de um 
mcsnH> sctor pmfi-sional por um sô contratado. o salúrio devido será 
o correspondente a funçiio de maior remuneração, acrescida de 40% 
do valor da outra funçi'ro . 

Art. ~I. No caso d:ts rclaçôes de emprego cm empresas de ra
dit>difusi'ro. licam mantidas as rcmuncraçôes por funçiio, ou Jltlr 
a.:lunulo de funçôcs. previstas no Decreto Lei n~ 7.9X4, de 21 de se
tem hro de 1940. 

1\rt. ~2. Nos contratos de prazo máximo de sete dias a que se 
refere o artigo 13, § 2~. letra a da presente Lei, o salário-dia será 
haseado no Salúrio Mínimo Profissional. 

t\rt. ~~. L vedado i1 trabalho prolissional gratuito de prolis
sionais especializados cm programas, espetúculos c produçt>cs. a 
qualquer título. 

t\rt.·~4. Nos casos de trahalhos executados fora da sede da cm· 
presa, scr:'l ohservado o seguinte esquema: 

a) para prcstaçiio de serviços além dos limites do municírio
sedc da empresa, tem o empregado direito a uma diilria nunca 
ini'ctior a 40':;. do salúrio-dia além do transporte, alimentação c hos
pcd:rgem: 

h) para prcstaçüo de serviços além dos limites do htado-sede 
da empresa. tem o empregado direito ;r uma lliirria nun(a inferior ao 
dobro tio sal;'rrio-dia. além dntranspnrtc, alimcnlaç;"ro c hospedagem; 
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c) p<~r;t prcsw~f10 de serviços <~lém dos limites do p<~is, tem o cm
pregado direito a uma diária nunca inferior ao triplo do salário-dia, 
al~m do transporte, alimentação e hospedagem. 

SE(.h.O V 
Dos Direitos Autorais e Conexos 

Art. 35. A remuneração básic;t previst;t cm contratos de tr:t· 
balho dos profissionais regidos por est;t Lei, para cspctúculos gra
vados sob forma, corresponderá apenas a um;t modalidade de divul
gação entre as seguintes: 

a) exibição em sahts cinematogrCific:ts comerciais: 
b) transmissão por emissoras de televisão: 
c) venda ou aluguel de discos ou litas magn~ticas sonoras: 
d) vend;t ou aluguel de discos ou fitas magnéticas <~udiovisu;lis 

p;mt uso fora de salas de exibiçfto. Comerci<~l. 
ParCigwfo ünico. A divulg<~çào por outr;ts mod:ilid<~dcs dentre 

as mcncionad;ts neste :trtigo: da obra grav;tda, implicará, obrigatoria
mente, no pagamento de uma remuneração adicional estabeiGcida 
cm termo aditivo ao contrato, que será registrado na forma do ;1 ~tigo 
19 desta Lei. 

Ar!. 36. A remuneração básica prevista em contrato de tra
b:ilho dos proflssion;lis regidos por esta Lei. para a realização de pro
gr:tmas produzidos especialmente p;tr<~ r;tdiodifusào, rcfcrir-sc-á à 
primeira transmissão por unw únic;t emissor<~ ou canal. cabendo 
p;~r;t cad;~ nova divulgaçfiO n:tqucla emissora ou canal, ou para cada 
divulgaçfto cm outra cmissor;t ou canal um;t remuneração adicional 
conforme previsto no contwto, ou cm termo aditivo. ou ainda, cm 
contmto coletivo de trabalho. 

Padgrafo único. No ato da contratação ou enquanto perdurar 
o contrato fic;t expressamente proibida a cessão de direitos autorais e 
conexos its empresas cmprcg:tdoras ou quaisyucr outros componen
tes do mesmo grupo. cadeia. ou rede. 

Art. 37. A arrecadação da rcn,uncr:tção de que trata o art. 36 c 
seu par;'tgrafo únicL> scrCi fc:ita pelas associações de titulares de direi
tos de intérprete. autorais c conexos. conforme estipula a Lei 
no 5.9XX. de 14 de dc1cmbro de 1973. · 

SEÇÀO VI 
Das Normas Gerais 

Ar!. JS. Os nomes dos a tores c técnicos com participa~ào dircta 
na rcali1ação do cspct[tculo scrfto incluídos nos créditos dos progra
m:ts de telcvisfto c rúdio c dos filmes bem como dos progranws 
impressos de teatro c sempre que possível no material de publicida
de. de conformidade com cl[tusulas de livre ajuste, que constarão 
obricatoriamcntc de todos os contratos de trabalho. 

·Art. 39. Não sendo contratado especificamente para determina
das tarefas nu comportamento, nenhum artista ou técnico scrú 
nbrigadn a interpretar ou participar de realização de cenas pa~sívcis 
de pôr cm risco sua integridadcde física ou moral. 

Art. 40. O guarda roupa. aluai ou n[to, exigido para interpreta· 
çãn dn papel é d,• responsabilidade do contratante, podendo o ator 
fornecer para o seu uso p,róprin as roupas de seu uso pessoal, nws cm 
caso algum scrú n fornecimento de guarda roupa objcto de clúusula 
obrigatória para o contratado. . 

,\rt. 41. Os tcxtns destinados ft mcmorizaçfto devem ser entre· 
cucs cnm antccedéncia mínima de 72 horas ao contratado. 
• ·\rt. 4~. No caso de enfermidade ou outro motivo de força 
maior. que impossibilite all profissional de prestar serviço, a empresa 
podcrú substitui-lo. sem prcjuiw das obrigaçôes legais decorrentes 
do contrato, ficando obrigada quandn for o caso, a fornecer ao 
profissional enfermo passagem de volta cm acomodação condigna c 
tran~porte de hag;1gem para sua rcsidéneia habitual, <lU, na falt;t 
dcsla. para o local onde" encontrava yuando foi contratado. 

A ri. 4.1. Fm produclles de origem nacional sú serú permitid:1 a 
dublagem da vn; do alor. pnr terceiros. com a s11a autori;aç;ln 
c\pre."a cm lhKumcntn ~cparadn dn contrato. 

SI~Ç,\0 VII 
Dos Contr111os por Tempo ou Obr11 Cerlll 

Art. 44. Os contr:ltos por tempo ou obra determinados de 
prol"ls>ionais cm pro~;:r~tmas, cspctúculos c produções, deverão esta· 
bclccc claramente, dia, hora c local cm yuc serão cfctu;tdos os 
p;1gamcntos. 

P:trágrafo único. Nos casos de participação de dur:~çào igual :1 
sete dias consecutivos, o pagamento serú feito até cinco dias ;tpós o 
ttltimo dia de prestação do serviço. 

Ar!. 45. Na contratação remunerada por dia de trabalho, o 
comparecimento do artista ou tí:cnico na hora da convocação impli
ca n;t percepção integral da diária, ainda que o trabalho não seja 
executado por qu;tlqucr motivo. 

:\rt. 46. A exclusividade total ou para determinada faixa de 
hor;hio, nos contratos que prevêem rcmuncr;u;ão diária, só poderá 
ser cxigid:t se for g:trantida :1 remuneração de um número de dias 
nunca inferior ;tum terço do período de e.xclusivid;tde. 

Art. 47. No caso de gravação por qualquer sistema exigindo du
bl;tgem posterior da voz, os contratos estabelecerão expressamente a 
forma de remuneração e o período em que será realizada a dublagem. 

SEÇ,\0 VIII 
Da Contribuição Sindical 

Art. -IX. O desconto da Contribuição Sindical será feito de 
conformidade com os artigos nYs 580 c 582 da CLT, sendo essa are· 
gra para •>S prolissionais regidos por esta Lei. 

~ i'' Os profissionais contratados n;t forma do :~rt. 1.1, § 2o,tctra 
a, scrflll dcscnnwdos cm I /7 do valor da quantia total apurada na 
S<HlW das Not:ts Contr;ttuais. . 

§ 2'' P:tra os prolissionais contratados na forma do art. I 3, ~ 2~·. 
lctnt b, o valor da Contribuição Sindical será o resultado apurado 
entre a yuantia total estipulada no contrato para os serviços a reali
zar. dividido por çcnto c vinte dias. 

~ .1" Nos contratos a prazo dctcrmin:tdo que excedam de 120 
di:ts, n valor da Contribuição Sindic;d será apurado entre a qu~tntia 
lotai estipulada no contrato para n~ serviços a realizar. dividido pclll 
n(uncro de dias previsto para :1 sua duração. 

~ 4• :\ Contribuiçfto Sindical dos Prolissionais estrangeiros 
contr;ttados por empresas nacion:1is será descontada sobre o valor to· 
tal do eontratoobcdcccndo para efeito de desconto a um percentual 
de 10%. 

SECAO IX 
Do Enquadramento Sindical 

:\rt. 49. Os profissionais regidos por esta Lei são representados 
pelos Sindic~ltos da sua categoria. segundo a regra do enquadr;lmcn
to o;indic:tl. ou -cja, de acordo com a ;1tividadc cconúmica preponde
rante d:t empresa cm yuc trab:tlba. 

Art. 50. Süo representados pelos Sindicatos dos Trabalhadore> 
cm Empresas de Radiodifusão. os trabalhadores regidos por esta Lei 
que exercem suas funçôcs cm ddio c tclcvisf1o. 

Parú~rafo ünK:o. Excctuam-sc da úrca de rcprcscnt:1çào do 
Sindicalo. f<l<.:alilado.ncstc artigo. o~ prolissionais dassiflcados no ". 
tor de intcrprct;ICÜo. . 

:\rt.:; I. Siio representados pelos Sindicatos de :\rtistas c Técni· 
ws cm Espct;kulos de Diversão l'tlblica, além dos prolissionais cla~

silicadm no sctor de intcrprct;tçüo, os trahalhadorcs regidos por esta 
Lei que exercem suas funções cm Teatro, Cinema. Circo. Buatcs. 
Pmdtit<lras Cincmatogrúlicas c Fonogrt1ficas. 

Parúgrafo único. Para efeito de cnyuadramcnto entende-se 
Clllllll cspct:kulns de divcrsfiO PLihlica. os rrodulidos cm: Teatro. 
Cinema. Circo c Bu:1tcs. 

SEC:\0 X 
Das Empresas, A rtistns c Técnicos Estran~tciros 

.-\rt. :;~ . . ·\s nr)!anilaci•cs cslrangciras que rcalitcm "rctúculos 
no l'nis >e ciHJilóldram. para todos os efeitos legais, nas normas esta· 
hclecid:1s nesta Lei c IW Consnlidaç:io das Leis do Trabalho. 
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:\rt. ~l l':tr;t ftuwionar llll Brastl, a empres;t estr;lll~cira 
prnnwtora c a produtor;! de cspctúculo devcr;'t previamente: 

11) rc)!istr;tr 11:1 Dclc)!ada Re!,!ional do Tntb;dho do loc;d onde 
d;trú inicio its st~:ts ativithtdcs, ;tto ou cuntrato de sua constitui.;i'to, 
a•·nmpanhado da rcsp~ctiv;l traduçJo p:1r:1 o vcrn(tculo, feito~ por 
tradutor olicial: 

h 1 registr:tr ded:tr:tçi'to de liança de lirma brasileira idüne:1 c 
devid:uncnte habilitad:t que se responsabilizarú solidariamente pd;1s 
obrig;t.;ões decorrentes dos contratos com prolissionais. . 

l'arúgrafo único. Os contratos de empresas estrangmas com 
brasileiros ou estrangeiros residentes no país deverão ser assinados 
pela empresa fiadora a que se refere o item "b" ~este:. art.igo. . . 

Art. 54. O instrumento de: contrato do arusta tc:cntco ou mustco 
estrangeiro deverá ser registrado pela Dc:lc:gaciu Regional do Truba· 
lho. juntamente, quando for o caso, com a respectiva tradução para 
o vernáculo, por tradutor oficial. . 

Art. 55. Os contratos celebrados com os profissionais estranget· 
ros só serão registrados na Dekgacia Regional do Trabalho depois 
de provado o recolhimento de I 0% sobre: o valor do contrato, à Cai
xa Económica Federal, cm nome do Sindicato da Categoria. 

Parágrafo único. Dessa importância será feito rateio nas mes
mas proporções previstas nos arts. n~s 589 c: 590 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Art. 56. A empresa estrangeira promotora ou produtora de 
espetúculo, só poderâ funcionar no país desde que: contrate. igual nú
mero de profissionais brasileiros para o de: estrangeiros extstc:nte no 
elenco, pagando-lhes a remuneração de igual valor. 

CAPITULO V 
l>isposiçõ«.-s Gerais 

Art. 57. Os filhos de profissionais de que truta esta Lei, registra
dos para o exercício profissional c empregados em empresas itineran· 
tcs que excursionem pelo pais, quando acompanharem os pais, serão 
admitidos nas escolas públicas ou particulares locais, mcdi;tnle a 
apresentaçi'to de certificado de matrícula da última localidade por on
de tenh;tm pussado. 

Art. 5S. Os profissionais de que: trata esta Lei têm penhor legal 
sobre a maquinaria c todo c qualquer material usado para a rcaliza
çi'to do c:spet:iculo: 

a 1 pela importância dos seus salários c remuneração: 
h 1 pelas despesas de manutenção c transporte, quando os traba· 

lhos forem realizados fora do locul de rcsidênciu dos contratados. 
Art. 59. Scrú impedida de receber qualquer beneficio concedido 

pelo Governo Federal. Estadual ou Municipal. relativamente a 
programa. cspct:ículo ou produção ~ue tenha promovido, a. cmp::sa 
que não tenha realizado o cumpnmento de qualquer disposttlvo 
desta Lei ou da CL T c Legislação complementar. 

Art. 60. Sfto consideradas insalubres ou perigosas todas as fun· 
çôes. que pela sua própria natureza obriguem os cxerccntcs a lid:1r 
.:om tintas. elctricidadc, alta tensão, utilizaç~o de fones c iluminaçao 
forte. 

1\rt. 61. A fiscalização do cumprimento dos preceitos desta Lei 
se faril de acordo com o disposto no art. 626 c seguintes da 
Consolidação das Leis do Tr;•balho. 

~ 1~ Aos Sindicatos das Categorias Profissionais incumbe 
rcpr~scntar i1s autoridades competentes acerca de irregularidades no 
cumprimento dos dispositivos desta'lci, inclusive requerer o emb;~rgo 
,10 M inistério do Trabalho, de exibiçfto nu aprescntaçfto de cspetacu
ln ao vivo nu qualquer tipo de reprodução visual ou sonora. até a 
apuração c saneamento total das irregularidades. 

~ 2'' 1\s in fraçôcs i1s normas desta Lei importarão na aplicaçf1n 
de multa .:orrespondentc i1 quantia vari{tvcl de uma a de1 vc1cs o 
maior salilrio mínimo vigente no País. 

t\rl. 62. Fsta Lei cntrarú cm vigor na data de sua publicaçf10. 
revogadns as díspmiçi1cs cm cnntrúrio. cm especial. o~ 2' do artigo 
.JXO ,l;t Consolidaç;-ltl das Leis do Trabalho. 

.1 ustificn~ilu 

Regidos por uma kgislttçfto supcntda - O Decreto n'' 5.492, de 
1 ó de julh<l de 192H c sc:u Regulamento, baixado pdo Decreto n<• 
IH.527, de lO de dezembro de: 192H- c, albn disso, c:ssc:neialmcntc 
dirigida par;1 o prnblcnw da ccnsur:t d:ts rcprcscnt:içõcs, os :1rtistas, 
vêm até agora sem ê.xito, tentando obter a c.xpcdiçflo de um diplonw 
lq~;d ii altura da ativid;tdc por eles c.xcrdda. 

As JilicuiJ;tdcs hnjc enfrentadas pda cl:tssc, no Brasil, muito se 
asscmdh:un àquelas sofridas cm várias partes do mundo nos primór
dios d;t civilização. O Professor de: Direito do Trabalho da PUC do 
Rio Gr;mdc do Sul, Fernando Antonio Pizarro Barata da Silva, as
sim se mttnifesta sobre a importância dos artistas c sutt luta pelo 
reconhecimento de direitos: 

"Não se: pode: dissociar a história da civilização de: sua 
história artística. Atividade, nos primórdios dos povos - e 
como acontece, presentemente:, nas tribos incultas - a rc· 
presentação urtística é: do domínio religioso e público, inte· 
grantc c imanente: da vida coletiva. Considerada "arte" como 
expressão do belo, na Gré:cia e Roma, privativa dos no~res .e 
antt:ct:dt:ndo aos jogos atlé:ticos, com predominância da mteh· 
gi:nciu sobre o físico, apart:cem as primeiras companhias -
ou emprt:sários - t: escolas, sempre regidas e protegidas pelo 
Poder Público. 

O artista, contudo, não possuía um estatuto próprio, ou 
um edito do pretor que: o protegesse:, valendo-se pura c 
exclusivamente dtt sutt melhor, ou menor força interpretativa. 
O cmrresúrio. porém, podia contratar a representação do 
grupo. soh a égide d:t locação de serviços. Na Idade Média, 
volta ;1 arte- rcpresentantiV<I - par;1 o domínio religioso c 
dos salõt:s da nobreza, com os "misté:rios", as pantomimas, 
o teatro c as danças. Os grupos ambulantes, geralmente cir
censes não tinham. também. nenhum:t garanti;1, a não ser a 
hoa-vontadc dns senhores d:t terra onde se exibiam. Os 
bardos c mcncstri:is cr;tm respeitados. apenas c também, pelo 
seu cxclusiv<l v;tlor pessoal. 

Na Rcsn;tsccnça, formam-se os primeiros conjuntos 
teatrais indcpt:ndentes, mas, ainda, sob a influência da 
C<lrporçi'to. nflll sendo a atividade cm si reconhecida pelo 
Estado. Na lnglatcmt. mesmo Shakespeare era representado 
clandestinamente, como Molii:rc:, na França. Pouco antes da 
Rcvnluç~l(l Frttnccsa c rostcriormcnlc: a ela. o Estado invadiu 
0 camrn da representação artística. pela determinação da 
censur<l c protcçi1o. cm alguns casos. do próprio artista. 

1 nc)!;'tvcl . .:ontudo, como afirmam os doutrinadores. 
que na ;ttualidadc i: impossível negar ao trabalho artístico a 
.:aractcristic:1 da subnrdinaçit<l juridic;1, que se apresenta ati: 
mais intensa noutras relações de trabalho. Com 
C:\ Bt\ N ELLAS. ainda. o fato decorre nfto somente das 
necessidades técnicas da atuaçf1o dos <trtistas mas, também, 
de outros elementos do próprio contrato, como a ohrigatoric· 
dadc de comparecimento i1 hora certa a ensaios. o modo de 
trajar. a ohrigaçiio de viagens. a adaptaçi'1o ii' exigências do 
púhlicn. enfim. de um cnnjunto de sitwtçôcs próprias da pro· 
fiss:lo. que fa1cm do artista. um dependente nJo sil do 
cmprcsilrin. rnas de fatos sociais que cm determinados ~lO· 
mcntos o levam ao êxito mas, de outra parte. podem tc-lo 
conw superado c. conscqücnt<:mcntc. sem mercado de 
trabalho. E i: cx<ltamcntc por isso. pela necessidade da rcno· 
\'<lçilo constante dos cspct{tculos, por c.xigência do público: 
pela rrnrrog<tÇi'lo da cxibiçüo diante do ê.xito alcançado: 
pci:P. preferências momcntúncas da pi;Héia, que o artista 
geralmente encontra-se inseguro quanto a seu futuro profiS· 
sional. merecendo. conseqílcntcmenlc. um tratamento cspcci· 
fi .:o. 

l'.in todo o mundo moderno. pre>entcmcnte. hú um:1 
JHC<ll'11p:11,';·11, no sentido de rej!UI;unent:tr o trahallw artísti.:o 
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não só vis.uHio a prottç(to dos cspctú~ulos cm si, ~omo mtios 
de difusào cuhural rnas, tambí:m, o resguardo dos arlisws 
locais, no C<rmro compttitivo. A~ontccc que os meios de 
comunic<rção nwis rirpidos, r:rdio c televisão, os transportes 
suptrsônicos, <rs lransmissõcs via smí:litc, c o próprio cinema, 
sobre serem fontes inc;rlculirvcis de renda para os Estados c 
seus emprtsúrios. inttgram-sc tfro intim<rrntntc na vida fami
liar c pcs,oal dos povos que, dificilmtnte, podcr-se-á 
<rquilatar SU<I profundidade. 

As lei~ de nacionalização c os a h os salários vencidos 
pelos artistas cinematográficos, deslocam imensos cabcdais 
de pessoal c material técnico para as mais estranhas 
pamgcns. E todos os países se preocupam com a indústria do 
cinema, tratando de regular c usscgurar aos nacionais 
direitos vedados a alicnigcnas". (L Tr. Vol. 37, 1973, púgs. 40 
a 43). 

Nos últimos trcs anos, pelo menos duas Comissões foram com
postas com a finalidade de elabor<rr um modelo de disciplinação do 
trabalho dos artistas e, ao que se informa, nenhuma delas divulgou o 
n:sultado dos estudos realizados. 

O projeto ora apresentado reúne, precisamente, as sugestões 
oferecidas à última das mencionadas Comissões, pelo Sindicato dos 
Artistas e Técnicos em Espctáculos de Diversões do Estado do Rio 
de Janeiro. 

Esperamos que a proposição funcione como ponto de partida, 
do processo de regulamentação do exercício da atividade em foco. 
Aberto o debate, certamente aparecerão novas idéais dos diversos 
intcress.rdos no assunto, inclusive do Governo. na qualidade de pro
vúvcl detentor das conclusões das Comissões por ele criadas. 

A propositur.t - que nrro sonhamos imune a modificações -
reúne e atualiza m disposições em vigor, regulando o exercício da 
profissão de artista e assegurando direitos aos integrantes da cate
goriu. 

Cuida-se, de início, de estabelecer os limites de aplicação da 
nova lei, mediante a definição de "empresa realizadora dos 
programas. espetáculos e produções". 

O Capitulo li dispõe sobre a classificação profrssional em razão: 
das especificações (autoria. direção arlística, interpretação locução, 
etc) c da atuaçfro (programas de rádio. de televisão, de teatro. etc). A 
conjugação dos dois conceitos fornecerá a cxata posição do contra
tado com vistas à determinação de seus direitos c obrigações. 

Nos artigos 8 a li estão previstas as condições para o exercício 
da profissão de artista, que pussaria a depender da posse de diploma 
de curso ou escola especializada ou. enquanto isto não for possível, 
de certificado emitido pelos Sindicatos da classe, após a avaliação da 
capacidade cm provas por estes realizados. 

O Capítulo IV trata da contratação, subdividindo-se cm dez 
scções. a sahcr: Scção I - Da forma de Contratação (contrato 
normal. por prazo determinado ou indeterminado, Nota Contratual. 
clirusulas ohrigatórias dos ajustes): Scção II- Do Registro do Con
trato (exigências. prazos c alcance do registro): Scção III- Da Du
ração do Trahalh<1 (número de horas exigíveis dos empregados nos 
virrros sctorcs. previsão do cômputo das horas destinadas a ensaios c 
gravações. repouso remunerado semanal, etc): Scção IV - Da 
Remuneração (previsão da existência de salário profissional para 
cada atividadc, profissão ou função, pagamento na hipótese de 
acumulaçfro de funções. ressalva quanto a situações já existentes, 
proihiçfro de trabalho gratuito, pagamento do trabalho executado 
fora da sede da empresa. etc): Scçfro V - Dos Direitos Autorais c 
Conexos (garantia de pagamento adicional por exibições posteriores 
ir principal. proihição da cessão de direitos na vigência do contrato c 
atribuição de competência para arrecadação dos direitos): Scção VI 
- Das Normas Gerais (ohrigatoricdadc da inclusão do nome dos 
atorcs c técnicos nos créditos c no material de puhlicidadc. rcspon
sahil~ttade tia crnrrcsa relo lornccimcnto aas roupas a serem uutr
tadas na interpretação. rraw para entrega dos textos destinados a 
mcmMitac.lo. suhstituiç;lo do rrnfission;rl. no caso de enfermidade c 

condi;;ôts para a dubl<rgcm da voz): Scçào VIl- Dos Contratos por 
Tempo ou Ohr;r Certa (~ondi;;ócs pant su;r assinatura); Scçáo VI !I
D<r Contribuição Sindic;rl (m;rncira de recolher a contribuição no 
tocante as Not;rs Contnrtuais, ;ros ajustes por praw certo ou indetcr
rnin<rdo c aos pwlissiomris cstnrngciros): Scçfw IX - Do Enqua
dramento Sindical (normas p;rra o cn4uadnrmcnto das várias catego
rias de artistas nas respectivas entidades de classe): Scção X - Das 
Emprcs;rs, Artistas c Hcnicos Estrangeiros (normas especiais sobre a 
realização de cspctilculos por empresas estrangeiras c contratação de 
urtistas c técnicos estrangeiros, inclusive quanto à obrigatoriedade de 
contratação de artistas c técnicos brasileiras em número igual ao de 
profissionais alienígenas). 

No. Capítulo V, dedicado às "Disposições Gerais", estão previs
tas a g<rrantia de estudo para os filhos dos artistas itinc:rantcs, o 
penhor legal dos artistas sobre a maquinaria c material da empresa, 
como garantia de: salários, despesas de manutenção c transporte, etc: 
a fiscalização do cumprimento da nova lei: as sanções aplicilvcis aos 
faltosos: a entrada cm vigor do novo diploma e a revogação do § 29 

do artigo 480 da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe so
bre o tão combatido "atestado liberatório". Esta última providência 
atende, aliás, a um velho desejo da classe, de se ver livre de uma obri
gaç1ro contr<r a qual se insurgia, desde 1944, o atual Ministro do TST, 
Luiz Robc:rto de Rezc:nde Puc:ch, ao afirmar que: 

"Em qualquc:r circunstância, tenham razão os c:mpre
gados para rescindir os seus contratos de trabalho ou tenha 
razão a empresa, veio o atestado liberatório, tal como está 
instituído, assegurar problemas de suma gravidade, todos, e 
que excedem da órbita da relação de trabalho para se proje
tar no interesse social do respeito à dignidade humana. E. se 
atentarmos para o tipo social do trabalh;;dor, punido pelo no
vo dispositivo da Consolidação, agrav;,m-sc: ainda mais os 
problc:mas apresentados porque deparamos, entre os artistas, 
em sua grande maioria, moços e moças numa idade em que o 
desemprego forçado, a ociosidade obrigatória. tenderão a 
arrastar facilmente para o vício e a vadiagem. Com a moral 
menos resistente, ante a lida dos bastidores. ante as tentações 
habituais do sucesso ou ante as agruras do fracasso, estes mo
ços c moças, com raríssimas exceções não poderão resistir 
frente aos maus caminhos que se lhe deparem ou a faltar a ga
rantia de sua subsistência. Finalmente, se o regime do ates
tado liberatório não apresentasse todos os problemas defi
nidos acima, ainda seria condenável, ante a priltica que 
favorece, da respectiva negociação pelo empregador. Esta 
negociaÇão, tão oficializada c pacificamente instituída para 
os jogadores de futebol (na conhecidíssima compra e venda 
de passes cm que os clubes auferem gordos lucros). passaril, 
pouco a pouco, aquela mesma oficialização, quando o cresci
mento do meio teatral c congénere no Brasil comportá-las em 
escala semelhante. Recusando-se ao atestado liberatório o 
empregador, negociará o empregado como mercadoria, c 
depois de compensado pelas quantias que se pagar a empresa 
interessada, liberar[! o empregado. remetendo-o ao empre
gador que melhor proposta lhe oferecer". 

("Os Artistas de Teatro c Congêncrcs cm Face da Legis
lação do Trabalho no Brasil" - Revista do Trabalho, 1944. 
púgs. 684/87). 

Acreditamos que o presente projeto possa servir à causa dos 
artist<r), funcionando, quando nada. como inccntivador dos Estudos 
para a definitiva regulamentação do exercício da nobre profissão. a 
ser aprovada pelo Congresso Nacional. 

S<tla das Sessões. - Nelson Carneiro. 
O SR. I'RESII>ENTE (Magalhães Pinto) - A t'rcsidêncra 

comunica aos Srs. Senadores que amanhã, às 14 horas c 30 minutQS. 
será realizada a sessão especial. destinada a homenagear o Prof~ 
EuJ]ênio Gudin. 

O SI~. l'IU:SII>E:'IITE (Magalh<tcs Pinto)- Esta cnccrraaa a 
Sessão. 

( Lcl'allta-sc a Scs,çào às /8 hora.1 c 20 minuws. i 



128~ Sessão da 2~ Sessão Legislativa da 8~ Legislatura, 
em 18 de agosto de 1976 

PRESIDf:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTC 

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

Adalberto Sena- Altevir Leal - Josi: Guiomard- Evandro 
Carreira- Josi: Esteves- Josi: Lindoso- Cattete Pinheiro- Jar
bas Passarinho - Renato Franco- Alexandre Costa - Henrique 
de La Rocque- José Sarney- Fausto Castelo-Branco- Helvidio 
Nunes- Petrônio Portella- Mauro Benevidcs- Virgílio Távora 
- Wilson Gonçalves- Agcnor Maria - Dinarte Mariz- Jessé 
Freire- Domicio Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire -
Paulo Guerra - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotónio 
Vilela- Augusto Franco- Gilvan Rocha- Lourival Baptista
Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
'=urico Rczende - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Vas
.oncelos Torres- Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson 
Carneiro - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Franco 
\1ontorc - Orestes Quércia - Otto Lehmann - Benedito 
Ferreira- Lázaro Barboza- ltalivio Coelho- Saldanha Derzi
Accioly Filho Leite Chaves - Mattos Leão - Evclásio Vieira -

Lcnoir Vargas- Otair Bcckcr- Daniel Kricgcr- Paulo Brossard 
- Tarso Dutra. 

O SR. I'RESII>Ei'o'TE (Magalhães Pinto) - Declaro aberta a 
sessão especial do Scnano Federal, destinada a homenagear o Prof. 
Eugênio Gudin. 

Convido o Sr. Deputado Célia Borja, Presidente da Câmara dos 
Deputados, a compor a Mesa. (Pausa.) 

Solicito aos Srs. Lideres Pctrônio Portclla c Franco Montoro 
que introduzam o homcna11cado no ol.:nA•;n, (Pausa.) 

A mmpanhadns dos Srs. Lideres, entra no recinto o Sr. 
l:'tií~énio Gudin, tomando a.uento à Mesa, à esquerda dn Sr. 
f'r<'.lidl'ntr•. 

O SI~. I'I~ESIIJENTE (Magalhães Pinto)- Sr. Presidente da 
Cúmara dos Deputados, Professor Eugénio Gudin. Srs. Scnadorc~. 
minha~ Senhoras, meus Senhores: 

A presente sessão i: para homenagear o granae brasileiro, Minis
tro Eugênio Gudin, que, para honra nossa. aqui está presente> 

C o mo Presidente da Casa, desejo assinalar que este é merecido 
tributo do Senado à sua profícua vida de homem público, professor c 
rcnomado economista. 

A homenagem rcllete o pt•nsamento geral da Casa, no sentido 
de reconhecer quão valiosa tem sido sua contribuição ao País, espe
cialmente no campo da Economia c da Ciência Politica. 

Esta contribuição, até hoje, nos i: dada, através dos lúcidos arti
gos que escreve, inclusive após ter completado noventa anos, anivcr
>árto que vem sendo comemorado cm todo o País, por amigos, 
discípulos c admiradores. 

Desejo assinalar. ainda. antes de dar a palavra aos oradores, que 
homenageamos não só o brasileiro por todos os títulos eminente c 
ilustre: homenageamos, do mesmo modo, o cidadão Eugénio Gudin, 
súhrio. simples. correto, movido por sérias convicções c merecedor 
do respeito c sincera admir;içào dos brasileiros. 

Ê este, Professor Eugênio Gudin, o sentido maior c mais 
profundo d~1 homenagem que hoje lhe prestamos. (P~usa.) 

O SR. l'nESIDE:\TE (M:1galhàes Pinto)- Concedo a palavr~ 
ao nobre Senador Virgílio Távora, que falará cm nome da Alianç; 
Renovadora Nacional. 

O sn. VmGII.IO 'L\\'OR,\ (ARENA - CE. Em nome da 
Maioria, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente do Con· 
grcsso Nacional. Sr. Presidente da Cámara dos Deputados, Srs. 
Senadores. Autoridades presentes, Senhoras c Senhores, Professor 
Eugenio Ciudill' 
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Engulumr·s~ o Sc:nudo, na prestação da hom~na~~m que hoj~ 

tributu a um Homem de fibra inquebrantável, do qual airia Gouvc:iu 
d~ Buihões: 

"De: tuo notável a sua conduta enérgica c ao mesmo tem
po scrcrw, tão notávd seu saber~ sua capacidudc de transmi
tir, com lucidc:l c clarc:la, o qt.~ adquiriu de: conhecimento c 
de: c:.,pc:ritncia, que ati: o próprio tempo o respeita." 

Poder invulgar de síntese: i: um dos aspectos marcant~s de: seu 
talento polimorfo. Tentaremos, pois, como tributo pessoal nosso, 
praticá-la nesta oração. Socorrendo-nos do testemunho de: sc:us mais 
dirc:tos colaboradores, fugiremos, por outro lado, aos ditirambos tão 
comuns em ocasiões como esta. 

- "l>rimus inter pares no estudo c: no ensino ou cii:nciu 
conõmica no Brasil." 

- "Homem do mundo, viajado, cosmopolita, poliglota, 
cuuscur magnífico, grund seigneur, que os anos não conseguiram 
c:nvc:lhccc:r, esta personalidade: ímpar traz em seu coração, em alta 
dose:, a maior de todas as virtudes: a bondade." 

"Criador pioneiro da literatura económica brasileira, inspirador 
de: gerações de economistas desta Nação." 

"Pai do rucionalismo económico pátrio que adquiriu seus 
primeiros ensinumentos no já clássico Princípios de Economia 
:\lonetária." 

"Maio r divulgador nacional dos elementos básicos da economia 
política, provando que: para ser profundo não é preciso ser hermético 
e que para ser si:rio não i: necessário perder o humor." 

Est:1~ e outras, algumas das inumeráveis opiniões que emitidas 
por autoridades maiun:s cm Economia de nossa Terra, pretendem 
definir um homem de saber inconteste, de personalidade singular, de 
visão além do comum, que ora completa seu nonagésimo aniver· 
sário, com o mesmo ánimo, a mesma vocação dos grandes temas, do 
jovem engenheiro que, aos seus 19 anos, já recebia, da Escola 
l'olitécnicu do Rio de Janeiro, a medalha maior Gomes Jardim. 

Professor Catedrático da Faculdade Nacional de Ciências 
Económicas, Presidente da Sociedade Brasileira de Economia Políti· 
ca. Presidente da Associação de Economistas Internacionais, 
M cm hro da Real Sociedade de Economia de Londres, Vice-Presidcn· 
te do Conselho Técnico de Economia e Finanças, Presidente do lns· 
titulo Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Mem· 
bro da Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos para 
Estados c Municípios (1930-33), Membro da Caixa de Mobilização 
Bancúrias do Banco do Brasil ( 1933), Membro da Comissão designa· 
da pelo Congresso de Reconstrução Econômica c Financeira (1937), 
Membro do Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministé· 
rio da Fazend:t ( 1943), Delegado do Brasil à Conferência lntcrnacio· 
n:ll de Brctton Woods (1944), Membro da Comissão de Planejamcn· 
to Económico (1944-45), Ministro da Fazenda (1954-55), Governa· 
dor do Fundo Monetário Internacional (1950-56), eis pontos que 
halilam a trajetória na vida pública de Eugênio Gudin, nascido a 12 
de julho de I XX6, na Cidade do Rio de Janeiro. 
-Prémio Moinho Santista-1953: 
- Premio Hcnning Boilcsen-1971. no Sctor de Ciências Econômicas: 
-llomcm de Visão· 1974; 
- Personalidade Global · 1975, cm Economia: constituem hiureas. 
jamais atrihuídas, cm conjunto. a uma só p.:ssoa, c que bem dizem 
do reconhecimento da wmunidade brasileira a este engenheiro, 

e~unumista, autouidata, c:stadistu, litcr:~to c colunista dos mais 
brilh:rntc:., embor.r se considere: hoje um diletante. 

Do início de srw vida profissional - engenharia, devem-lhe a 
su.r c .r nossa cidade (Rio c: Fortakla) as obras básicus de seu primei· 
ro .rbastc:cimento d'úguu Ribeirão das Lajes, a primeira, Acarepe, a 
segunda, hoje just:uncnte dcnominad.r. Açude Eug~nio Gudin. 
llomcm empreendedor. aos n anos organila a "Pernambuco 
Tramwuys & Powcr C o. Ltd". onde por quase: um decênio ocupa o 
curgu de: Din:tor c: Gc:rentc:-Gc:ral, função que deixa c:m 1922, para 
ingressar na "Grcat Western of' Brasil Railway Co". que dirigirá até 
1950, para não falar c:m incursões frustradas na área da exploração 
:~grícola, por c:lc rememoradas sempre com fino humor. 

Fcrrovi.rrista dos mais fervorosos- paixão que não o ab:~ndo· 
~ou até aos dias de hoje - foi esta profissão, exercida cm lOna 
essencialmente cunavic:ira, que: o levou a preocupar-se: com os 
probknws, não poucos, daqu~la área c a tentar aplicar nu solução 
dos mesmos nào tratamento empírico, mas racional c: científico. 

D:li a engolfar-sc: na Economia, foi um passo. E com que: difi· 
culd.rdc:! De Adam Smith, Ricardo, passou a Marshall c seus 
sucessores até Keynes, ao que de mais moderno nu escola anglo-s.rxó· 
nica, na marginalistu austriac.r c no pensamento sueco de Wicksdl. 

E depoimento seu. 

"Tornei-me autodid:ua por não existir n.rquda época es· 
cal:! superior para formação de economistas. Era uma grave 
deficiência na educação brasileira. como já c:m 1936 eu 
.afirmava." 

Rápida experiência no campo da empresa jornalística - de e 
Chatcaubriand foram proprietários do untigo O Jornal - iria 
innuir. c muito, cm toda u sua vida. Ser professor tornou-se uma de· 
corréncia lógic:t do cotidiano dever de explicar e defender o que 
aprendera em sctor no Brusil, à época tào pouc.:> desbravado. Aos 45 
anos vêm o-lo catedrático por concurso de "Moeda c Crédito" da Fa· 
culdadc de Ciências Econõmicas, hoje incorporada à Universidade 
do Brasil. 

O que representou su:t ação em prol da formação de 
economistas. mercê da melhoria do ensmo 0:1 mutena atê c:ntfto 
confi:tdo a mestres sem o necessário embasamcnto científico, i: 
ocioso ress:~ltar, por de geral conhecimento. 

Lcmbràrcmos apenas que, graças ao seu indiscutível prestígio, 
obteve do Presidente Vargas a reformulação dos cursos da matéria c 
quando a Fund:~ção Getúlio Vargas criou uma Escola cm graduação 
cm Economia, foi, ainda, sua açfto que tornou possível a vinda :~o 
Brasil dos maiores mestres mundiais. 
. Realmente, não é exagero a afirmativ:t de Simões Lopes de ser 

nosso homenagc:tdo "o primeiro economista de verdade que o P:tis 
viu surgir". 

Foi um desbravador. Lançou os alicerces de uma obra que, com 
o perpassar dos tempos. mais :~vulta. 

Cedo compreendeu- e um dos seus esteios m:tiores foi- que a 
evolução do pensamento económico br:tsileiro cst:tva :1 exigir uma 
.1rg:mizaçào como Instituto Brasileiro de Economi:t d:~quel:1 
Fundação. 

E, por outro lado. se vasto c importante o :~cervo de obras de 
su:1 lavra (mais de uma dezena). uma del:ts se dcst:tca entre :ts 
demais: Principio de Economia Monetária, primeiro livro impor· 
tantc sobre o :1ssunto. escrito no Brasil, que inspirou c modificou a 
m:tncira de pensar de uma ger:~çào de economistas. 

Sem exageros. representou para estes, o que o O Tratado Sobre 
a Moeda c a Teoria Geral do Lucro c Dinheiro, de Keynes, cons· 
tituiram para o Universo Econ:Jmico d:t época. 

De seu valor diz hem Múrio Henrique Simonscn, ao afirm:tr que 
a História da Literatura Económica brasileira se divide cm duas fases 
bastante distintas: antes c depois de Prlnciplos de Economia Monctá· 
rl~ . 

Cnmn Langoni. porém, cuid:unm dever assrnalar que entre 
todos ns seus ensinamentos. talve1 n mais import;Jntc c o de maior 
atu:ilid:Jdc seja sua ênfase incansilvel nas virtudes de 11111 sistema de 



-40-

mcrc;tdu, conw b:1sc instilucion;ll de um autentico processo de dcsen· 
volvimento que rcsuhe cm urna sociedade não óipcnas próspera 
rnatcrióilmcnlc, rn:1s, lamb~m. sociulmcnlc justa e polilicamenlc 
maduril, onde os impulsos do progresso estejam sinlclilados n01 
capilcidadc criilliVil de cada indivíduo". 

Sr. Presidente. Srs. Sen:1dorcs: 
Nil pr{ltica, como Ministro da h1zcnda cm dias. tormentosos, 

apliçou, com br;1vura que, aqui, deve ser ressaltada, os princípios 
bit~icos doutrinúrios por que· tanto se batera, cm uma cocr~ncia de 
atitude rarissim:1 nos tempos deste qu01rtd de século, deixando-nos 
inesquecível lição de como proceder na gestão das finanças públicas. 

Talvez- di remo~ em conclusão- ~enhuma tentativa de traçar· 
lhe o perfil hilja tanto se aproximado da Verdade como a de Chacel, 
que nos permitimos acolher como nossa, neste pronunciamento que, 
por culpa do orador, nem sequer de longe, consegue gizar o vulto do 
"Mestre dos Mestres": 

"Na severidade com que julga homens c instituições, 
mas que esconde um profundo sentimento humano, na 
autoridade que todos lhe reconhecem, porque é: fruto do 
dever cumprido: no vigor com que exige, sem ser injusto; na 
vida que é: rica messe de trabalho; na acuidade da inteligência 
e na probidade didática; em tudo isso enfim, reside o segredo 
de sua força moral e da admiração que todos lhe votam." 

Esta. a figura do varão romano em sua verdadeira acepção, que 
hoje festejamos, do periodista insigne, do Professor magno. de 
Economia, de brasilidade, de h1•manismo, de lógica, de indepen· 
d~ncia, de um Homem a quem a Pátria fica tanto a dever e a quem 
no momento todos nós reverenciamos. (Muito bem! Muito bem! 
Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Roberto Saturnino, que falará cm nome do Movi
mento Democrático Brasileiro. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. Em nome d:l 
Minoria .. pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente do Con
gresso Nacional, Sr. Presidente da Câmara· dos Deputados. Au
toridades presentes, Srs. Senadores, Senhoras e Senhores, eminente 
Professor Eug~nio Gudin: 

A homenagem de hoje, como todas as que se prestam nesta Ca· 
sa, é uma homenagem da Nação brasileira a um dos seus filhos mab 
ilustres: tem todas as características de um verdadeiro gesto nacional 
de reconhecimento pela obra, pelo exemplo, pelo mérito desse mestre 
de todos nós, que é Eugênio Gudin. Feliz a• iniciativa desta solenida· 
de: motivo de grande honra -c alegria para mim, a incumbência de 
saudar o Professor cm nome do meu Partido. 

Espíritos menores pensam, por vezes, que a divergéncia de opí· 
niõcs pode embargar o crescimento da admiração entre pessoas. Na
da mais falso. Só? desencontro moral ou o desapreço intelectual po
dem fazé-lo. Mas ninguém vive 90 anos de t:mta pre>ença sem uma 
grande forca mera!, sem um grande poder de intcligéncia. E aqui, 
Professor, cm todos, de todos os lados, há um enorme c unânime scn
timcolto de respeito por essas qualidades que, ao lado do trabalho 
constante, da sensibilidade e da finura de espírito, constituem as mar
cas principais da suu personalidade. A homenagem, po.is, não podia 
ser mais sincera, não podia ser mais justa. 

Vivemos, cm nosso País, um momento ~otoriamcntc difícil; não 
só sob o aspecto cconõmico, como social, político e a'té mesmo cultu'· 
ral. Tão numerosas c graves as vicissitudes, que a perplexidade ronda 
os nossos passos, exigindo de nós contínuo esforço para o seu alasta· 
menta. É o sentido da responsabilidade singular das etapas cruciais, 
quando as opções a serem feita~ levarão ou não à liberdade, à de· 
mocracia, à superação definitiva dos últimos gargalos que podem 
;1indanos prender no ciclo vicioso do subdesenvolvimento cm sua 
acepção mais ampla. 

É certo que podemos contar com a força das potencialidades da 
nossa terra c da nossa gente. Por ma1s seguras que sejam nos~as. con· 

vicçõcs, não ~ menOs nítida, entretanto, a scnsaçuo de desassossego 
iUlle as diliculd:ldcs, internas e externas, que ~à o surgindo nesses trc· 
chos linais de nossa caminhada d.csenvolvimcntisw, falcndo desH' 
uma das mais dificcis fases da vida brasileira. Tendências pLrra o 
esquematismo c, a radicalização acrescentam riscos c complexid:1dcs, 
que só ii lirmcta do bom senso e ii paciência da maturidade podem 
vencer. 

E i: na hora da inquietação que se chamam todos os irmãos: é na 
passagem das agruras que se convoca a colaboração de todos. E os 
políticos t~m que ter justamente, nà sua função maior, essa 
sensibilidade da hora grave, essa responsabilidade do chamamcnt" e 
da composição. Send\) em geral homens de consenso, rejeitando ·as 
posições maniqueístas que possam empolgar a Nação cm algum pon· 
to de sua História, os políticos- civis ou militares, parlamentares 
ou não - os líderes verdadeiros, aqueles que constroem os consen·. 
sos pelo diálogo acabam vencendo os radicalismos, com a ajuda do 
tempo c da razão, evitando que o País perca o seu rumo. 

Sr. Presidente, não vamos nós cair no fo~so do derrotismo, na 
neurose· dos angustiados. E quando nos baixar essa tentação, lembre· 
mo~nos deste brasileiro tão vivo e tão combativo aos 90 anos, o mes
tre G udin, pai dos economistas brasileiros. 

Eugênio Gudif1.significa muito para o Brasil. Engenheiro de 
muitas obras, desde o abastecimento d'água no Rio de Jane1ro 110 

açude que hoje leva o seu nome no Ceará. Ferroviário dos maif com
petentes, no tempo em que o prestígio das estradas de ferro atraía pa
ra esse sctor o que havia de mais brilhante na engenharia brasileira 
Tão inteligente que se interessou profundamente pela economia da 
região c dos clientes de sua estrada- os produtores de ca11a c de açú
car..,.. e daí passou ao estudo da ci~ncia que era nova para nós, que 
tiio poucos precursores tivera no Brasil', destacando-se entre os mats 
notáveis dois outros grandes engenheiros como Gudin, que foram 
Aariio Reis c Scrzcdclo Correia. 

Foi um verdadeiro fundador. Quando a história do pensamento 
económico no Brasil for escrita, seu nome será o título do maior dos 
capítulos. 

O econom1sta se fez verdadeiro mestre, professor de várias gera
ções. E mais; fez-se jornalista de estilo inconfundível, fez-se politico, 
fez-se Ministro de Estado, figura extremamente polémica e combali· 
da, mas sempre respeitada, daquele respeito só devotado aos que são 
realmente grandes. 

Forte de espírito, sólido de caráter, nele tanto se ~dmira o saber 
profundo da ciência ii que mais se dedicou quanto a sua vasta cultura 
literária, u~tísticu c humanística, assim como sua inabalável honesti
dade intelectual c seu senso Çe humor sempre presente. 

Mário Henrique Simonsen, um dos seus muitos herdeiros 
intelectuais, fundado cm Pascal, disse certa vez que a existência de 
::; udin prova como o csprít de ~:comctric 'p.odc coexistir com o csprit 
de li nesse. 

I ndcpcndentc, homem de coragem notória, firme na sustentação 
dos seus pontos de vista, o grande jornalista e homem público, 
Eugênio Gudin, argumentador terrível, é adversário de muito se t~
mcr. Melhor é evitar com ele qualquer embate. De minha· parte, 
estou ·sempre muito mais inclinado a buscar os pontos de 
idcntifid1çào desde a especifica valorização do transporte ferroviário 
até os aspectos mais gerais: a 'busca da racionalidad_c, ~ horror ao dcs· 
perdi cio, o amor vivo à causa da liberdade, a crença no trabalho c ua 
disciplina - não na disciplina espartana mas na disciplina 
humanizada, compatível com um bo111 copo de vinho às refeições
na fé, enfim~ na força moral, no clcscnvolvimcnto moral do homem 
cm geral c do brasileiro cm particular. 

Mas seria Gudin 1fm moralista irascível, um homem de feitio 
agreste? Francamente, não posso crer nessa versão. Um homem ver· 
dadciramcntc realizado, que tem de si mesmo uma boa imagem 
nunca pode ter essa feição. E na linha da sua critica mais contunden
te, . como cidadiio responsável que se preocupa com a ~:oisa 
púhlica, jamais se vislumbro4 o fanatismo ou a intol~ráncia mas, 
quase sempre, o aguçado espírito de htltllQr. Sua·l1rmez.a lcgcnoária 
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nf1u i: IÜillu~hls qu~ imp~d~m o p~rsonag~m d~ curvar·s~ :1ntc a 
~vid~ncia ou ant~ o intcr~ssc maior do seu país; ou daquelas qu~ 
lev:un ii animosidade doentia, c~ga c surda, cm rclaçilo aos s~us 
advcrsúrios. Para usar suas próprias pulavms. Eug~nio Gudin i: 
:ilguém sempre pronto a ouvir com boa disposição quem entre na sua 
sal:~ para contestar Einstein c a teoria da relatividade. 

Vem-me i1 lembrança uma cena que presenciei fat 1ri:s unos, no 
auditório da Fundação Getúlio Vargas por ocasião de um Seminário 
Internacional promovido pelo BN DE. Encontravam-se naquela 
Hlrdc os dois grandes mestres: o argentino Raul Prebisch, que ia 
f:il:~r, c o brasileiro Eug~nio Gudin, que foi pura ouvi-lo e prestigiá
lo. No meio de tanta gente, vi com meus olhos, a dois passos de 
distância, o momento do ~ncontro, o abraço frut~rnal e demorado, a 
:1dmiraçf10 reciproca nus fac~s. as palavras ~ os g~stos de respeito c 
de v~rd:1ddro afcto. Abraçavam-se ali o pai do ~struturalismo c o p:li 
do monetarismo. Para qu~m acompanhar a famosa polémica que 
Hlnto havia mobilizado os economistas latino-americanos, a cena 
podia ser surpreendente; não, porém, pura quem já tivesse observado 
c meditado sobre a caracterização do que se chama grandeza de espí· 
rito. Aprendi muito naquela tarde e passei a confiar mais no futuro 
do nosso Continente, 

Srs. Senadores, no Arco do Triunfo está inscrito o nome 
G U DIN. fonte cristalina da nobreza de curá ter c sentimentos deste 
descendente que veio trabalhar pelo Brasil e difundir entre nós os 
ensinamentos da ci~ncia económica. O mesmo fervor, o mesmo 
patriotismo que Charles Eticnnc dedicou à França, tendo sido feito 
Conde por Napoleão, tem seu neto Eugênio dado ao seu Pais, 
trabalhando até hoje com o entusiasmo da sua mocidade. 

O entusiasmo c a vibração foram constantes na sua obra. A 
busca permanente da racionalidade não atrofiou jamais a dimensão 
emocion:il da sua rica personalidade, cheia de traços profundamente 
humanos. Su:1 vida familiar é a maior demonstração dessa 
profundidade. 

Mas não posso deixar de me referir também à Casa dos Me· 
ninas de Pctrópolis, uma das paixões confessadas do Professor 
Gudin, que lá vai frcqücntemcnle, cultivando uma herança admirá· 
vel. exibindo com toda discrição uma das mais belas facetas do seu 
car:'1ter, interessando-se pela sorte de 500 meninos que naquela Casa 
recebem educação e são encaminhados para a vida profissional. 

Sr. Presidente, "não me preocupo com pessoas. Preocupo-me 
com os problemas brasileiros"- disse, certa feita, o Professor Eugê· 
nio Gudin ao jornalista que o entrevistava. 

Aqui, hoje, a pessoa nos interessa por demais. Mesmo assim, 
porém, seguindo seu pensamento, o que se deve é procurar tirar da 
sua personalidade, do seu exemplo, rencxões de discípulos amadure· 
cidos. Fácil seria reportar à longa, fecunda e esplêndida vida do mcs· 
tre Gudin, enumerando suas realizações como engenheiro. seus 
trabalhos como economista, cargos c funções que exerceu: r<:lembrar 
o nosso homem cm Brctlon Woods; dizer de sua sensibilidade arlis· 
tica. especialmente para a música, de sua cultura vasta c sempre 
aluai. 

Prefcrivcl porém, é ver cm nosso homenageado exemplo de 
intcligéncia c sabedoria, espírito público e patriotismo: mestre que 
honraria qualquer pais c que, ao lado de outros muitos brasileiros 
ilustres, constitui garantia de que somos capazes de vencer os 
obstúculos c as dificuldades do momento c de levar o Brasil iJ posição 
de realce que lhe cslú destinada no mundo. 

E com inteiro respeito à vontade da Nação, pois que esse é um 
requisito essencial para a concretização de um legítimo Projeto 
Nacional. E o brasileiro j!1 é um povo que não mais rcnunciarú a esse 
direito, a esse ideal dcmocrútico. 

Vendo c rcnsando cm figuras como a do Professor Eugênio Gu· 
din, nuvens sombrias se desfazem c desaparecem. ficando-nos a 
c·crlela de que somos urna grande Nação, um país maior c mais de· 
scnvolvido do que tantos costumam irn:1ginar. 

Divergindo, emhor;l, alguns de nós, de muitas das s1ws idéias. 
somo., todos seus alunos, f>rnfcssor. Nàn apenas os que assistiram'" 

suas :nllas ou os que leram o clássico hrasikiro l'rincipíos de Eco
numiu l\lunclúriu, nws todos nós que, procurando exemplos, uprccn· 
demos a su:1 vida; a sua vida que i: uma liç~o de trabalho c de inle· 
ligi:nda, de crença na força moral dos homens, de fi: nos destinos do 
llllssu País. 

Nesta homenagem receba, tambi:m, a expressão de nossa 
C<lnlütnl,':l nus brasileiros, na sua capacidade, na sua cultura, no seu 
ratriotismo. (Muito bem! Palmas prolongadas.) 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto)- Tenho a honra de 
C<lnccdcr a palavra ao ilustre Professor Eug~nio Gudin. 

O SR. EUGÊNIO GUDJN (Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres
so Nacional, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Depu
tados, Sr. Senador Virgílio Távora, Sr. Senador Roberto Saturnino, 
Srs. Senadores, minhas Senhoras e meus Senhores: 

Depois das palavras tão generosamente dispensadas aos poucos 
méritos, que eu sd que são os meus queria revelar-vos, por assim di· 
zcr, um segredo, já que a minha personalidade desperta algum inte· 
resse. Esse segredo decorre simplesmente do falo de eu ter passado 
uma parte da minha mocidade no Nordeste, - no Ceará e cm 
Pernambuco- e ter ali estado em contalo, durante treze anos, com 
a miséria: esta miséria que se retrata, em um dos seus aspectos mais 
cruéis, quando se vi: a mulher com a lata d'água na cabeça e as crian
ças esquúlid;~s em volta dela, este quadro tem &ido, pode-se dizer que 
um motor, um princípio diretor e orientador da minha exsiti:ncia. 

Quando eu me bato contra o desperdício contra os gastos 
inúteis, contra a construção desta cidade, contra a má administração 
dos dinheiros públicos, não i: por motivo político, não~ por nenhum 
espírito de parcialidade, para qual não tenho vocação, i: sempre 
pensando que aqueles recursos deveriam estar empregados para ali· 
viar a miséria dos brasileiros, que sofrem tanto c tão resignadamente 
por esse Pais afora. Essa i: que i:, acreditem, a essi:ncia da minha 
personalidade, na maneira de sentir, de minha maneira de agir nesta 
altura da vida. 

Quero dizer-vos, de início, Sr. Presidente, o quanto me confun· 
de o contraste entre o vulto desta homenagem e a escassez de sua 
motivaç:1o. 

De lodos os predicados que tão generosamente me atribuis só 
há de verdadeiro essa maldito espírito público, que me persegue 
desde· moço, como um demónio interior, de que não consigo me 
desvcncilh:1r. 

Assim é que afora meu devotamento a este Pais e a coragem 
com que costumo defender as boas causas, em prol de seu progresso 
c de sua grandeza nacionais, o que resta em rol de meus méritos i: 
realmente muito pouco para justificar tão alta recompensa, como a 
que hoje recebo. 

Cresce meu embaraço, Sr. Presidente, diante do fato de ter a ini· 
ciativa desta homenagem partido da mais alta Câmara Legislativa do 
Pais, especialmente de seu eminente Presidente e dos líderes dos dois 
grandes partidos políticos. 

Acredito que minha conhecida independência, minha idade e mi· 
nha dcsambição me permitam emitir, sem suspeita de lisonja. um 
juiw de valor sobre a eminente personalidade que preside esta Casa. 

O Sr. Magalhães Pinto é um homem que faz jus ao apreço c ii 
consideração dos brasileiros. Foi um dos mais destacados próccrcs 
da Revolução de 1964, na qual eu tomei parte. De Minas, sob seu 
Governo, veio a Força Militar que desencadeou a Revolução. Nào 
fez carreira à custa da política. Forjou-a com o poder de sua capa· 
cidade c sua iniciativa, trabalhando- c vencendo- no Selar Priva· 
do. Tem hoje vasta experiência dos dois lados: o público e o privado. 
Reúne os predicados, não raro connitantcs, de homem de Governo c 
de açào aos do politico, sagaz c experiente. 

Dirijo-:ne com igual respeito aos rcprcscntanlcs dos dois gran· 
dcs partidos polilicos, a ,\RENA c o MDB. Porque não se concebe 
a>>cmhkia rolitica sem a existência, de um lado, de um partid<' que 
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traga, ~.\puqu~ ~ u~ti:IIU~t ,,s pontos de vtsW do Goveruo c, de outro, 
do pMtid'''lue t~m por dever o exercício da crítica c o estabclccimcn· 
t•' Lio Lii[tlogo, que i: fun.;i\o precípu;~ da Oposi<;i\o de Sua Majestude. 

A Civilização Oddental fertilizou-se em duas grandes tradi· 
~·ô~s. " so,·r:nica (liberdade do pensamento) c a cristã (respeito d~t 
pcssu;~ human~t). A critica socrútica i: uma critic<~ dcmucrútic<t donde 
" prccoth:citn i: c.\cluido. lü de ser sinccr<t, honesta c wnstrutiv;~, 
N,,s regimes tol<~litúrios, a critic<t i: in;~ccitávcl p<>rque cnvulvc um 
dcs;~l""' "''próprio principio da Autoridade intocável. 

Recebo a homcn<tgem que or<~ tão generosamente me prestais 
com a maior humild<tde. Porque o Senado da República, a mais alta 
c.\prcssào do Poder Legislativo do Pais i: o Areópago onde têm as
sento os que atingiram o mandarinato da vida pública, depois de pas
sm por suas vári;~s etapas: a Câm;~ra dos Deputados, Govcrnança 
dos Estados, Ministérios de Estudo. Trazem portanto para este recin· 
to a preciosa essência da Sabedoria e da Experiência. 

Distingue-se, além do mais, este augusto conclave por seu cará· 
ter de legítimo representante das aspirações nacionais, oriundo tal· 
vcl do sistema proporcional de nossas eleições. Nos Estados Unidos, 
escreve Howard Johnson, "o homem político é, apenas de um modo 
vago c indireto, responsável face à Nação. Sua responsabilidade prio· 
ritária i: perante o eleitorado e esse eleitorado tem os seus próprios 
interesses". Não temos, de outro lado, a instituição do Lobby que 
tem por objeto pressionar os congressistas em favor de interesses 
privados. Nada disto existe nesta Casa, onde o Senador pode exercer 
seu mandato com o sentido nacional e com a maior independência. 

Passam a muitos despercebidas as dificuldades e escolhos da 
missão complexa do Poder Legislativo, especialmente do Senado, 
qual a de estruturar c manter um sistema político adequado aos 
costumes c ao grau de educação política do povo. Sem o que inci· 
diríamos na n:volta dos fatos contra a Lei, ~ que se refere Ripert: 
Quid Ic~:cs sine moribus. 

"O problema da conduta do Governo, segundo a vontade da 
maioria, mas dentro da lei e respeitados os direitos da minoria, é o 

mais uilkil de todos os problemas hunwnos", escreve Bryce, numa 
das su~ts scntetwas de nHlÍLlr sabedoria. 

N<t Amí:ric<t l.atimt a Democwcia i: uma planta fritgil. O fun· 
don~uncnto do regime democr:\tico i:, como dizia Bilac Pinto, ~ulne
rúvel it dcturp;tçito pcl;t denwgogi~t. pelo voto emocional e pela 
pobrcw. Os dois primeiros óbices são hoje agravados pelo udvenll' 
da Televisão, que i: o grande instrumento para a exploração dos fato· 
res emocionais. E, quanto à pobreza, num pais que ainda não conse· 
guiu se desatolar do subdesenvolvimento, nem erradicar totalmente: 
a miséria, deveremos dar a maior atenção à advertência de Myrdall, 
o eminente economista e pensador sueco, ao dizer: 

"A história não registra um só exemplo de pais onde se 
tcnlw atingido com SUCESSO a plena democracia de sufrá· 
gio universal, sem que primeiramente se tivesse conseguido 
um nível bastante elevado do padrão de vida e um alto grau 
de igu•tldade de oportunid:tde." 

Queira esta Egrt:gia Assembléia relevar a extensão destas pala· 
vras cm que procurei tradu;dr minha eterna gratidão a esta home· 
n:tgcm tão acima de meus mi:ritos, sem que pudesse conter, tanto 
quanto devera, a expansão do sentimento c: do amor a esta Terra, 
que foi a constante de minha vida. 

Aceitem pois, Senhores Senadores, o meu mais sincero agradeci
mento, aliado à expressão de meu maior respeito. (Muito bem! 
1\1 ui to bem! P~tlm<~s prolongadas.) 

O Slt I'I~ESIDENTE (Magalhães Pinto)- Ao encerrar a ses· 
são, a Presidência deseja agradecer a presença do Presidente Célio 
Borja, dos Srs. Senadores, das demais autoridades e das Senhoras 
que aqui vieram abrilhantar a solenidade, dando uma nota de m~tior 
grandeza its homenagens prestadas pelo Senado ao Professor Eugé· 
nio Gudin. 

Está encerrada a Sessão. (Palmas.) 

(Levanta-se a Sessão às 15 horas e 35 minutos.) 



129\l Sessão da 2\l Sessão Legislativa da 8\l Legislatura, 
em 18 de agosto de 1976 

(Extraordinária) 

PRESID~NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E BENJAMIM FARAH 

Ãs 16 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Guiomard - Evandro 
Carreira- José E~teves- José Lindoso- Cattete Pinheiro - Jar· 
bas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique 
de Lu Rocque- José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Helvídio 
Nunes - Pctrõnio Portelb- Mauro Benevides- Virgílio Távora 
- Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jessé 
Freire- Domício Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire -
Paulo Guerra - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotõnio 
Vilelu- Augusto Franco- Gilvan Rocha- Lourival Baptista
Heitor Dias- Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Euri
co Rezende - Amarai Peixoto - Roberto Saturnino - Vascon
celos Torres- Benjamim Farah- Danton Jobim- Nelson Carnei
ro- Gustavo Capanema- Magalhiies Pinto- Franco Montoro
Orestes Qui:rcia - Ollo Lehmann - Benedito Ferreira - Lúzaro 
Barhoza - ltalivio Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Filho -
Leite Chaves- Mallos Leão- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas
Otair Becker- Daniel Krieger- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (MaJ!alhiks Pinto)- A lista de presença 
acusa o C<lmparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental. dcclar<l aberta a sess:u1. 

O Sr. J•.•-Secret:"tri<l vai proceder itlcitura do Expediente. 

í: lido n seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

{) 11 Sr. /'-Sca,•rúrio da Câmara do.< l>rt•lltado.<, cliwminhallilo ú 
rt'l'i.\ÚO do Senado tlllftigrato.\ dns .\f'gllillfC.\ rroit'/0.\,' 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 56, DE 1976 

(N9 52-B/75, na Casa de origem) 

Altera o parágrafo único do art. 566 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de ]9 
de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decrct:1: 

Art. 1~ O par:'tgr:tfo único do art. 566 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.-152. de I" de 
maio de 1943, introduzido pela Lei n• 6.128, de ó de novembro de 
1974, passa a vigorar com a seguinte redaçào: 

"Art. 566. ••••••••••••• o ••••••••••••••••• o •••••••••••• 

Par:'tcrafo único. Excluem-se da proibição constante deste arti
go os ser~·idorcs das sociedades de economia mista c das empresas 
públicas." 

Art. ::~ Esta lei entrar:'t cm vigor na data de sua publicação, re
vog:tdas as disposições cm contrúrio. 

LEGISLA Ç.-1 O CITA DA 

LEI N~6.J::R, DE6 DE NOVEMBRO DE 1974 

Acrescenta parágrafo único ao art. 566 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, para assc~:urar a sindicali;r.açào dos 
cmpre~:ados de sociedades de economia mista. 

O Presidente da RepilbJi,·a, 

!"aço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a se· 
guinle Lei: 

Art. 1~ ,\crescente-se a<l art. 566 da CnnsolidaçJo das Leis do 
Trabalho, aprnvada peln Decreto-Lei n• 5.452. de I• de maio de 
19-D. o seguinte par:t,;rafn Ílnicn: 

"Art. 5(>6. · ..................................... . 
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Par:q,tr;il'o úniw. 1·:.\du~m-s~ da pwihiçtw const;tntc 
deste arti)!o os emprc!!ad,>s de snckdadcs de eCllllotnia mis
ta." 

:\ri.~·' Esta Lei entr;tr:t cmvi~llr n;1 1Lita de sua publica.;tto, rc
"''!!•td;t> ;IS diSp<»Í,'tlCS elll Cl>lltr;'trÍ<l, 

Brasília, 6 uc novembro de 1974; 15J• d;t I ndcpcndência c X61' da 
Rcpühlic;t.- ERNESTO GEISEL- Arnaldo Prieto. 

DECRETO-LEI N~ 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

• •• • • • o •••• ' ••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• ' ••• 

TITULO V 
Da Organização Sindical 

CAPITULO I 
Da Instituição Sindical 

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

SEÇÃO IX 
Disposições Gerais 

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

Art. 566. Não podem sindicalizar-~c os servidores do Estado c 
os das instituiç.õcs paracstatais. 
••••• o. o ••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(.:r.,· Comi.,·.l'lies de Legislação Social e ,-~,. Ser>'ico Público 
CMI. i 

l'RO.l ETO DE LEIDA CAMARA N~ 57, DE 1976 
( :--;•• 2.3110-B/76, na Casa de Ori~em) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre medidas de pre~ençào e repressão ao tráfico 
ilícito c uso inde~ido de substâncias entorpecentes ou que deter
minem dependência tisica ou psíquica, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 
Da pre~ençào 

Art. I~ E dever de toda pessoa física ou jurídica colaborar na 
prevenção c repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substância 
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. 

Parágrafo único. As pessoas jurídicas que, quando solicitadas, 
não prestarem colaboração nos planos governamentais de prc.vençào 
c repressão ao tráfico ilícito c uso indevido de substância entorpecen
te ou que determine dependência física ou psíquica perderão, a juizo 
do órgão ou do poder competente, auxílios ou subvenções que ve
nham recebendo da União, dos Estados, do Distrito Federal. Ter
ritórim c M unicipios, bem como de suas autarquias, empresas púhli· 
c;ts, ~octcdadcs de economia mista c fundaçôes. 

t\rt. 2• Ficam proibidos cm todo o território brasileiro o 
plantio, a cultura, a culhc:ita c a c:xploraçàu, por particulares, de to
das ;as plantas d;ts quais possa sc:r extraída substância entorpecente 
ou que determine dependênchtl1sica ou psíquica. 

~ 1• As plantas dessa natureza, nativas ou cultivadas, existen
tes no território nacional, serão destruídas pelas autoridades po
liciais, ressalvados os casos previstos no parágrafo seguinte. 

~ 2• A cultura dessas plantas com fins terapêuticas ou cientíli· 
cos só será permitida mediante: pré:via autorização das autoridades 
competentes. 

~ 3• Para extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, 
possuir, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor. 
ol'c:rc:cer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir para qualquer 
fim substância entorpecente ou que determine dependência 11sica ou 
psíquica, ou maté:ria-prima destjnada à sua preparação, é: indispensá
vc:lliccnça da autoridade sanitária competente, observadas as demais 
c:xigências legais . 

* 4• Fica dispensada da exigência prevista no parágrafo 
anterior a aquisição de medicamentos mediante prescrição médica, 
de: acordo com os preceitos legais ou regulamentares. 

Art. J~ As atividadcs de prevenção, fiscalização e repressão ao 
tráfico c uso de substâncias entorpecentes ou que determinem depen
dência física ou psíquica serão integradas em um Sistema Nacional 
de J>revenção; Fiscalização e Repressão, constituído pelo conjunto 
de órgãos que exerçam essas atribuições no âmbito federal, estadual 
~municipal. 

Parágrafo único. O sistema de que trata este artigo será for
malnl~ntc estruturado por decreto do Poder Executivo, que disporá 
sobr~ os m.ecanismos de coordenação e controle globais de ativi
dades. e sobre os mecanismos de coordenação t: controle incluídos 
especificamente nas áreas de atuação dos governos federal, estadual 
e municipal. 

Art. 49 Os dirigentes de estabelecimentos de ensino ou hospi
talar~s. ou de entidades sociais, culturais, recreativas, esportivas ou 
beneficentes, adorarão todas as medidas necessâriás à prevenção do 
tráfico ilícito e do uso indevido de substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica, nos recintos ou imediações 
de suas atividadcs. 

Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo 
implicará na responsabilidade penal c administrativa dos referidos 
dirig~ntes. 

Art. 5~ Nos programas dos cursos de formação de professores 
serão incluídos ensinamentos referentes a substâncias entorpecentes 
ou que determinem dependência física ou psíquica, a fim de que pos
sam ser transmitidos com observância dos seus princípios científicos. 

Parágrafo único. Dos programas das disciplinas da área de 
ciências naturais, integrantes dos currículos dos cursos de (9 grau, 
constarão obrigatoriamente pontos que tenham por objetivo o es
clarecimento sobre a natureza e efeitos das substâncias entorpecentes 
ou que determinem dependência física ou psíquica. 

Art. 69. Compete privativamente ao Ministério da Saúde, 
através de seus órgãos especializados, baixar instruções de carátcr 
geral ou especial sobre proibição, limitação, fiscalização e controle 
da produção. do comércio e do uso de substâncias entorpecentes ou 
que determinem dependência física ou psíquica e de especialidades 
farmacêuticas que as contenham. 

Parágrafo único. A competência fixada neste artigo, no que 
dil respeito à fiscalização c ao controle, poderá ser delegada a órgãos 
congêncrcs dos Estados, do Distrito Federal e dos Te;;itórios. 

Art. 79 A União poderá celebrar convênios com os Estados vi
~ando à prevenção c repressão do tráfico ilícito c do uso indevido de 
suhslilncia entorpecente ou que determine dependência física ou 
r~iquica. 
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CAPITULO li 

l>utratallll'IIIU ~da rccupl•ruçiiu 

Arl. H1' 0> dependentes de substâncias eniOrpccentes, ou qu~ 
d~termincrn ucpendi:nci~t l'ísica ou psiquicu, licar1to sujeito., ~Is me
did~tS previst:ts neste c~tpitulo. 

Art. 'l<' As redes dos serviços de >Uúde do> Estados, Território• 
c Distrito Fcder~tl conl:triio, sempre que necessário c possível. com 
estabelecimentos próprios para tratamento dos dependentes de 
substüncias ~~que se refere u presente lei. 

~ JY Enquanto não se criarem os estabelecimentos referidos 
neste urtigo, seriio udapt~tdas, na rede já existente, unidades para 
aquela finalidade. 

~ 21' O Minist~rio da Previdência c Assistência Social providen
ci~trú no sentido de que as normas previstas neste artigo c seu* i'' sc
j~tm tamb~m obscrv~tdas pela sua rede de serviços de saúde. 

Arl. 10. O tratamento sob regime de intcrnução hospitalar 
serü obrigatório quando o quadro clínico do dependente ou a natu
reLa de suas manifestações psicopatológicas assim o exigirem. 

~ 11' Quando verificada a dcsnecessidade de internação, o 
dependente será submetido a tratamento em regime extra-hospitalar, 
com assistência do seiviço social competente. 

~ 2'' Os estabelecimentos hospitalares c clínicos, aliciais ou 
particulurcs, que receberem dependentes para tratamento, cnca
minhuriio it r~partiçiio competente, até o dia lO de cada mês, mapa 
estatístico dos casos atendidos durante o mês anterior, com a indi
cação do código da doença, segundo a classificação aprovada pela 
Organi1.açiio M undi:tl de Saúde, dispensada a menção do nome do 
paciente. 

Art. li. Ao dependente que, cm razão da prática de qualquer 
infraçfto penal, for imposta pena privativa de liberdade ou medida de 
segurança dctentiva scrú dispensado tratamento cm ambulatório 
interno do sistema penitenciário onde estiver cumprindo a sanção 
respectivu. 

Purágrafo único. O réu que, cumprida a sanção, não estiver re
cuperado da dependência, c o condenado por crime de que se livre 
solto, licuriio sujeitos ao tratamento previsto no artigo seguinte. 

Art. 12. O dependente de substüncia entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica que tenha sido absolvido, 
ou 4uc niio estcju respondendo a inquérito ou processo por crime 
dclinido nesta lei, scrú encaminhado para tratamento nos estabeleci
mentos referidos no art. 9~ pela autoridade judiciária, policial ou 
administrativa, independentemente da medida de segurança even
tualmente cabível. 

CAPITULO III 

Dos crimes c Jas penas 

Art. 13. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, 
fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer aindv 
que gratuitamente, ter cm depósito, transportar, trazer consigo, 
guard:tr, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo subs
túncia entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, 
\Cm autori1.açiio ou cm desacordo com determinação legal ou regu
lamentar: 

l'l'llll - Reclusão, de cinco a quinze anos, c pagamento de cin· 
4Uent:t a trezentos c sessenta dias-multa. 

~ I" Nas mesmas penas incorre quem, indevid~tmentc: 
I - importa ou c.xporta, remete, produz, fabrica, adquire, ven· 

de, cxpiic it venda ou oferece, fornece ainda que gratuitamente, tem 
cm depósito, transporta, traz consigo ou guarda matéria-prima des
tinada it preparaçiio de substúncia entorpecente ou que determine 
dcpcndi:ncia física ou psíquica: 

li -semeia, cultiva ou f~tz a colheila de plantas destinadas it 
prep<~r:tç;lo de entorpecente ,,u de suhstitncia que determine dcpen
di:nci;~ física ou psíquica. 

~ ~~· N;ts mesmas pen;ts incorre, ainda, quem: 
I - indut, instiga ou auxilia algui:m a usar entorpecente ou 

substüncia que determine dependência física ou psíquica: 
li- utilita local de que tem a propriedade, posse, administra

ç;to, gu;~rda ou vigihinci~t. ou consente que outrem dele se utilize, ain
d:t que gratuit;uncntc, p:tra uso indevido ou tráfico ilícito de entorpe
cente ou de substúncia que determine dependência física ou psíquica. 

III- contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o 
uso indevido ou o tráfico ilícito de substância entorpecente ou que 
d.:tcrmine dependência física ou psíquica. 

Art. 14. Fabricar, adquirir, vender, fornecer ainda que gra
tuit~tmente, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento 
•Ju qu~tlquer objcto destinado il fabricação, preparação, produção ou 
transfornwciio de substância entorpecente ou que determine depcn
dênci~t física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com 
·leterminação legal ou regulamentar: 

l'~na- Reclusão, de tri:s a dez anos, e pagamento de cinqUenta 
a trezentos c sessenta dius-multa. 

Art. 15. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de 
pr:tticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos 
~trts. 13 ou 14 desta lei. 

Pena Reclusão, de tri:s a dez anos, e pagamento de cinqücnta a 
trezentos c sessenta dias-multa. 

Art. 16. Prescrever ou ministrar culposamente, o mi:dico, den
tista, farm~tci:utico ou profissional de enfermagem substância entor
pecente ou que determine dcpcndi:ncia física ou psíquica, em dose 
evidentemente maior que a necessária ou cm desacordo com dctcr
min:tçào legal ou regulamentar: 

Pena Detenção, de seis meses a dois anos, e pagamento de trin
ta a cem dias-multa. 

P:trágrafo único - Se se verificar que a prática da açiio descri
ta foi dolosa, a pena será de reclusão, de dois a cinco anos, além do 
pagamento de cinqüenta a trezentos c sessenta dias-multa. 

Art. 17. Adquirir, guard~tr ou trazer consigo, para uso próprio, 
substáncia entorpecente ou que determine dependência física ou psi
quica. sem autorização ou cm desacordo com determinação legal ou 
regulamentar: 

Pena Dct~nçiio, de seis meses a dois anos, e pagamento de vinte 
c cinqücnta dias-multa. 

Mt. I S. Violar de qualquer forma o sigilo de que trata o Art. 27 
desta lei: 

. Pena Detenção, de dois a seis meses, ou pagamento de vinte a 
cinqüenta dias-multa, sem prejuízo das sanções administrativas a 
que estiver sujeito o infrator. 

Art. 19. As penas dos crimes definidos nesta lei serão aumenta· 
d~ts de um a dois terços: 

I - no caso de tráfico com o exterior ou de extraterritorialida
de da lei penal: 

li- quando o agente tiver prat.ieado o crime prevalecendo-se 
de função pública rcl:tcion~tda com a repressão à criminalidade ou 
quando. muito embora não titular de funçiio pública, tenha missão 
de guard:t c vigil:incia: 

III - se qualquer dos crimes delinidos nesta lei decorrer de 
associação ou visar a menores de vinte c um anos ou a quem tenha, 
por qualquer causa, diminuída ou suprimida a capacidade de dis
cernimento ou de autodeterminação: 

IV- se qualquer dos a tos de preparação, execução ou consuma
ção ocorrer nas imediações ou no interior de estabelecimento de ensi
no nu hospitalar. de sedes de entidades estudantis. sociais, culturais, 
recreativas. esportivas ou bcncliccntcs, de locais de trabalho colcti
vn. de estabelecimentos penais. ou de recintos onde se realizem 
espctúculns ou diversões de qualquer natureza, sem prejuízo da intcr· 
diçiio do estabelecimento ou do local. 

:\rt. ~0. i: isl'nto de pena o agente que. cm ra1iio da dependên
cia. nu snh o efeito de suhst;incia entnrpeccnte ou que determine 
dcpcndi:ncia risic;t ou psíquica proveniente de ··aso ft,rtuito ou forç;J 
maior cr;t, ao tempo da nç;ln nu d;J omiss;lo, qualquer que tenha sido 
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:1 infr:H,'àO p~n:il pr:1ti~ad:1, intdramcntc in~upal de entender O ~arú
tcr ilkito do fato <HI de determinar-se de :1~ordo ~om esse cntendi
mcnt<l, 

Purúgr:tl0 úni~o - A pen:1 pode ser redulid:i de um a dois tcr
l,'<lS se, por qu:ilqucr das ~ir~unstúnci:1s prcvisl:ls neste :migo, o :lgcn
te nün pnssuia, :lll tempo da açfl<l <HI da omissão, a plena ~apa~idadc 
de entend~r n ~:1dter ili<.:ito dn !'ato nu de d~terminar-se de a~ordo 
com esse cnl~ndimento. 

CAPITULO IV 
Do procedimento criminal 

Art. 21. O procedimento dos crimes definidos ncst:l Lei rcgcr-sc
ú pelo disposto neste capitulo, aplicando-se subsidiuriamcntc o Códi
~o d~ Pro~csso Pcn:il. 
• Art. 22. Ocorrendo prisão cm llagrantc, a autoridade policial 
dela 1':1d ~omunicaçào imcdi:1t:1 ao juiz competente, remetendo-lhe 
juntamente uma cópia do auto lavrado c o respectivo auto nos cinco 
dius seguintes. 

§ I'' Nos c:1sos cm que não ocorrer prisão cm flagrante, o prazo 
pura rcm.:ssa dos autos do inqu~rito a juizo s.:rá de trinta dias. 

§ 2~ N:1s comarc:1s onde houver mais de uma vara compct<:nte, a 
remessa f:lr-sc-{1 na form:1 prevista na L.:i de Org:mizaçào Judiciária 
locul. 

:\rt. 23. Recebidos os autos em juizo, serú aberta vista ao Minis
tério Público paru, no prazo de tri:s dias, ofer<:cer denúncia, arrol:1r 
tcst.:munh:1s ati: o múximo d.: cinco <: requerer as diligências que 
entender nccessúrias. 

§ I'' Para .:f.:ito d:1 luvratura do auto de prisão cm flagrante e do 
ofcrc~imcnto d:1 denúncia, no que tunge à materialidade do delito, 
b:1stad laudo de constatação da natureza da substáncia firmado por 
pcriw oficial ou, na falta deste, por pessoa idónea escolhida de 
prcfcri:ncia entre as que tiverem habilitação técnica. 

§ 2~ Quando o laudo a que se refere o parágr:1fo anterior for 
subs~ritü por perito oficial, não ficará este impedido de participar da 
clabor:1çilo do laudo definitivo. 

§ 3•• Recebida a denúncia. o juiz, cm vinte c quatro horas, or
dcnarú a citação ou requisição do ri:u c designará dia c hora para o 
interrogatório, que se realizará dentro dos cinco dias seguintes. 

§ 49 Se o réu não for encontrado nos endereços constantes dos 
autos, o juiz ordenará sua citação por edital, com prazo de cinco 
dias, após o qual decretará sua revelia. Neste caso, os prazos corre
rão independentemente de intimação. 

§ s~ No intcrrogatôrio. o juiz indagará do ri:u sobre eventual 
dcpcnui:ncia. advertindo-o das conseqUências de suas declarações. 

§ ó~ I ntcrrogado o réu, scrú ahcrta vista à defesa para, no prazo 
de três dias, oferecer alegações preliminares, arrolar testemunhas ati: 
o múximo de cinco c requerer as diligêndas que entender necessárias. 
Havendo mais de um réu. o prazo scrú comum c correrá cm cartôrio. 

:\rt. 2-l. Findo o prazo do§ (ÍQ do artigo anterior. o juiz proferi· 
r:"1 despacho saneador, cm quarenta c oito horas, no qual ordcnarú as 
diligências indispcnsúvcis ao julgamento do feito c designar{!, para 
um dos oito dias seguintes, audiência de instrução c julg:imcnto. 
notilic:mdo-sc o ri:u c as testemunhas que nela devam prestar depoi
mento, intimando-se o defensor c o Ministério Público, bem como ci
entificando-se a autoridade policial c os órgãos dos quais dependa a 
remessa de peças ainda não constantes dos autos. 

§ 1~ Na hipótese de ter sido determinado exame de dependência. 
o prazo para a realização da audiência scrú de trinta dias. 

§ 2~ Na audiência. após a inquirição das testemunhas, scrú dada 
a palavra. Hlccssivamcntc. ao órgão do Ministério Público c ao 
defensor do ri:u, pelo tempo de vinte minutos para cada um, 
prorrogú"cl por mais dCl, a critério do juiz que, cm seguida, proferi
r{, sentença. 

§ .~· Se o juit n:lo se sentir habilitado a julgar de imediato a cau
sa. ordcnari1 que os autos lhe sejam conclusos para, no prato de cin
co dias. proferir sentença. 

Art. ~~- Nns casos cm que couber fiança, sendo n a)!cntc menor 
de vinte c 11111 anos, a autoridade poli~ial. vcrifiL·andn n:ln ter o mcs-

mo condil,'iks de prcstil-la, podcrú dctcrmin:1r o seu rc~olhimento 
uomicili:1r n:t residência dos pais, parentes ou de pessoa idônea, que 
assi1wr:l<ltcrmo de r.:sponsahilid:1de. 

§ I,, O recolhimento domiciliar será det<:rminado sempre Qd 
rcfcrendum do juiz competente que poderú mantê-lo ou revogá-lo, ou 
:1inda wnccdcr liberdade provisória. · 

§ 2•• Na hipúl.:se dc revogação de qu:dquer dos benel'icios previs
tos neste artigo o jui1. mandarú expcuir mandado d.: prisão c.1ntra o 
indiciado ou réu, :1plic:1ndo-se no que couber, o disposto no § 4Y do 
t\rt. 23. 

Art. 26. A remessa dos autos de ll:tgrante ou d.: inquérito a juí
zo far-sc-ú sem prejuízo das diligi:ncias destinadas ao esclarecimento 
do f:1to, inclusive a elaboração do laudo de exam<: toxicológico e, s.: 
nccessilrio, de: depcndi:ncia, qu<: serão juntados ao processo até a 
auuiência de instrução e julgamento. 

:\rt. 27. Os registros, documentos ou peças de informação, bem 
como os autos de pris:'1o cm flagrante c os de inquérito policial para a 
apuraç:'1o dos crimes d.:finidos nesta Lei s.:rão mantidos sob sigilo, 
ressalvadas, para efeito exclusivo de atuação profissional, as 
prerrogativas do juiz, do Ministério Público, da autoridade policial e 
do advogado na forma da legislação especifica. 

Parilgrafo único- Instaurada a açào penal, ficará a critério do 
juiz a nwnutençào do sigilo a que se ref.:rc este artigo. 

:\rt. 28. O processo c o julgamento de crime de tráfico com o 
exterior caberão à justiça estadual com interveniência do Ministério 
Público respectivo, se o lugar em que tiver sido praticado for municí
pio que não seja sede de vara da Justiça Federal, com recurso para o 
Tribunal Fcd.:ral ue Recursos. 

:\rt. 29. Nos casos de conexão e continência entre os crimes de
finidos nesta lei.: outras infracõcs penais, o processo será o previsto 
p:1ra a infração mais grave, ressalvados os da competi:ncia do júri c 
das jurisdições especiais. 

Art. 30. Quando o juiz absolver o agente reconhecendo, por for
ça de perícia olicial. que ele, cm razão de dependência era, ao tempo 
da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilí
cito do fato ou àc determinar-se de acordo com esse entendimento, 
ordenará seja o mesmo submetido a tratamento médico. 

§ 1~ Verificada a recuperação, será esta comunicada ao juiz que, 
apôs comprovação por perícia oficial, e ouvido o Ministério Público, 
dctcrmin:1rá o encerramento do processo. 

~ 29 Não havendo peritos oficiais. os exames serão feitos por mé
dicos. nomc:1dos pelo juiz, que prestarão compromisso de bem c fiel
mente desempenhar o encargo. 

~ 3•' No caso de o agente frustrar. de algum modo, tr:>tamcnto 
amhulutorial ou vir a ser novamente processado nas mcsm: s condi
ções do caput deste artigo. o juiz poderá determinar que o trata
mento seja feito cm regime de internação hospitalar. 

Art. 31. Nos casos cm que couber fiança, deverá a autoridade, 
que a conceder ou negar. fundamentar a decisão. 

~ 1~ O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conce
der, entre o mínimo de CrS 500.00 (quinhentos cruzeiros) c o máxi
mo de CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). 

§ 2•• :\os valores estabelecidos no pari1grafo anterior. aplicar-se
[) o coeficiente de atualização monetúria referido no parúgrafo único 
do Art. 29 da Lei n~ 6.:!05, de 29 de ahril de 1975. 

Art. 32. No caso de processo inst;~urado contra mais de um réu, 
~c houver necessidade de realizar-se exame de dependência. far-sc-ú 
sua scparaç~o no tocante ao réu a quem interesse o exame, processan
do-se este-cm :1partado, c fixando o juiz prazo até 30 dias para sua 
cnnclus:lo. 

Art. 33. Para os réus condenados a pena de detenção, pela prúti
ca de crime previsto nesta l.ci. o pram para requerimento da 
rcahililaçüo scri1 de dois anos. 

Art. 3-1. Sob pena de responsabilidade penal c auministrativa, 
os uiri)!cntcs, funcionúrios C empregados dos tirg:los da a hninistr;~. 
çüo pública di reta c aut:'m1uica. das empresas públicas. ~oc.cdadcs de 
economia mista, ou fllndnçl,cs inqituídns pelo poder puhl1co, ohser
var:lo nhsoluta prcccdi:n~ia nos exames, perícias c na cnnfecçüo c 
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c.xpcdkrw de peças, puhlicaçilo de editais, bcm.:omo no atendimento 
de informaçôes c esclam:uncntos solkitados por autoridades judiciá
rias, policiais ou administrativas com o objetivo de instruir processos 
dcstirwdos i1 apuração de qtraisquer crimes definidos ncst:r Lei. 

Art . .15. Os vckulos, embarcaç..ics, :reronaves c quaisquer ou
tros meios de tran~portc, as;im .:onw os maquinismos, utensílios, ins
rrumcntos c ohjctos de qualquer n:tturcza utilizados para a práti.:a 
dos .:rimes definidos nesta Lei, apús a sua regular apreens:io serão en
tregues it custódia da autoridade .:omp.:tente. 

Art. 42. As autoridadcs judiciárias, o Ministério Público c as 
:tutorid:rdes policiais poderão requisitar às autoridades sanitúrias 
competentes, independentemente de qualquer procedimento judicial, 
a rcalitaç~o de inspeçiies rws empres:rs industriais ou comerciais, nos 
cstahclecimcntos lwspit:ilarcs, de pesquis:r, ensino c cong~ncres, 
assim conw nos serviços médicos que produzirem, venderem, 
ú>mprarcm. wnsumirem ou J'orncccrem substâncias entorpecentes 
ou que dctcrminc::m depend~nei<t tisica ou psíquica, ou cspecialidades 
J'arnwcêuticas que as contenham, sendo facultada a assisti:ncia da 
autoridade requisitante. 

* I~ Havendo possibilidade ou necessidade da utilização dos 
bens mencionados neste <trtigo, para sua con1.:rvação, pod.:rá a 
autoridade delcs fazer uso. 

* 2•• Transitada cm julgado sentcnça que declare a perda de qual
quer dos bens referidos, passarão clcs à propriedade: do Estado. 

Art. .16. O r~u condenado por infração dos Arts. 1.1 ou 1-1 desta 
Lei niin poderá :tpelar sem recolher-se ii prisão. 

CAPITULO V 
Disposicões Gerais 

Art. .17. P:rra os fins desta Lei, serão consideradas substâncias 
entorpecentes ou cap:rzcs de determinar depend~ncia física ou psíqui
ca aquelas que assim forem espccificadas em Lei ou relacionadas pe
lo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Mi-. 
nisti:rio da Saúde. 

Par{rgr<tfo único- O Serviço Nacional de Fiscalização da. Medi
cina e Farmácia deverá rever, sempre que as circunstâncias assim o 
exigirem, as relações <t quc sc refcre cste <~rtigo, para o lim de exclu
são ou inclusrro de novas subst:inci<ts. 

Art. 3S. Para efeito de car<tctcrização dos crimes delinidos nesta 
Lei. a <tutoridadc atender{! à natureza c à quantidade d:1 substância 
<tprccndida, ao local e às condições cm que se desenvolveu " ação cri
minos<t, às circunstúncias d<t prisão, bem como ir conduta c aos ante
cedentes do agente. 

P<trúgrafo único- A <tutoridadc deverá justilicar, cm despacho 
fundamentado, <ts razôes que a levaram à classilicação legal do fato, 
mcncion<tndo concretamente <ts circunstâncias referidas neste artigo, 
sem prejuízo de posterior <tltcraçào da classilicaçào pelo Ministi:rio 
Pt'Jhlico ou pelo juiz. 

Art. .19. A pena de multa consiste no pagamento, ao Tesouro 
Nacional, de uma soma cm dinheiro que é: lixada cm dias-multa. 

* 1~ O montante do dia-multa será lixado segundo o prudente 
arbítrio do juiz, entre o mínimo de CrS 25.00 (vinte c cinco cruzeiros) 
c o níaximo de CrS 250,00 (duzentos c cinqUenta cruzeiros). 

* 2~ Aos valores estabelecidos no parágrafo anterior, aplicar-se
{! o coeficiente de atuali1ação rnonctúria referido no parúgrafo único 
do Art. 2~ da Lei n~ 6.205, de 29 de a[,ril de 1975. 

* J~ A pena pccuniúria lcrú como referência os valores do dia
multa que vigorarem à época do fato. 

Art. -10. As autoridades sanit:írias, policiais c alfandegárias 
orgar.izar~o c manterão estatísticas, registras c demais informes 
inerentes irs suas atividades relacionadas com a prevenção c rcprcs
s:io de que trata esta Lei, deles fazendo remessa ao órgão competente 
com as ohscrvaçôcs c sugestões que julgarem pertinentes à clabora
çrro do relatório que scd enviado anualmente ao Úrg~o Internacio
nal de Fiscal ilação de Entorpecentes. 

Art. -1 I. Todas as suhst:incias entorpecentes ou que determinem 
dependência física ou psíquica, apreendidas por infraç~o a qualquer 
dos dispnsitivos desta Lei. serão ohrigatoriamentc remetidas, após o 
trúnsito em julgado da sentença. ao órgi"ro competente do Ministério 
d:t Saúde ou congénere estadual, cahendo-lhes providenciar o seu rc
!!ist ro c decidir o seu destino. 

~ 19 Ficarão soh a guarda c responsabilidade das autoridades 
policiais. atê o trúnsito cm julgado da sentença, as subst:incias referi
das neste artigo. 

~ 1• Quando se tr:rtar de plantação ou quantidade que torne difí
cil n transporte nu aprcensàn da suhst:in.:ia na ~ua totalidade, a 
:tutnridadc poli.:ial rcwlhcrit quantidade suficiente para exame peri
cial destruindo o rest:tntc, de tudo lavrando aut.> circunstanciado. 

* J9 Nos casos de falé:ncia ou de liquidação judicial das empre
sas ou estabelecimentos referidos neste artigo, ou de qualquer outro 
em que existam tais produtos, cumpre ao juizo por onde correr o fei
t•> nlici:rr irs autoridades sanitárias competentes, para que: promo
vam, desde logo, as medidas necessúrias ao recebimento, em depósi-
11>, das suhstánci:rs :rrrecadadas. 

* 2" As vendas cm hasta pública de substâncias ou especialida
des a que se refere este artigo serão realizadas com a presença de um 
representante da autoridade s:rnitária competente, só podendo 
particip:rr d:r licitação pessoa física ou jurídica regularmente habilita
d:r. 

t\rt. -1.1. 1': passível de expulsão, na forma da legislação especili
<.:a, o estrangeiro que pr:llicar qualquer dos crimes definidos nesta 
Lei, desde que cumprida a condenação imposta, salvo se ocorrer 
interesse n:rcional que recomende sua expulsão imediata. 

Art. -14. Os Tribunais de Justiça deverão, sempre que necessário 
c possível. observado o disposto no Art. 144, § s~. da Constituição Fe
deral, instituir juízos <:specializados para o processo e julgamento 
dos crimes dclinidos n.:sta L.:i. 

1\rt. -15. Nos selares de r<:pressão a entorpecentes do Departa
mento de Polícia Fcd.:ral. só poderão ter exercício policiais que pos
suam especialização adequada. 

P:rr{tgrafo único O Poder Executivo cii~eiplinará a especializa
ção dos integrantes das Categorias Funcionais da Policia Federal. pa
ra :rtendimcnto ao disposto neste artigo. 

Art. -16. O Poder Ex.:cutivo regulamcntarâ a presente lei dentro 
de sessenta dias, contados da sua publicação. 

Art. -17. Revogam-se as disposições cm contrário, cm especial o 
Art. 311 do Decreto-Lei n9 1.004, de 21 de outubro de 1969,com :rs 
alterações da Lei n~ 6.016, de 31 de dezembro de 1973. e a Lei n~ 
5. 726, de 29 de out uhro de 1971. com cxceçiio do seu Art. 22. 

Art. -IS. Esta Lei entrar{! cm vigor 30 (trinta) dias após a sua 
puhlicaçiio. 

MENSAGEM NP 150, DE 1976. 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do artigo 51 da Constituição, c para ser apreciado 

nos prazos nele referidos, tenho a honra de submeter à elevada deli
beração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de M ati
vos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei 
que "dispõe sobre medidas de prevenção c repressão ao trálico ilícito 
c uso indevido de substâncias entorpecentes ou que dcterminerr, 

dependência física ou psíquica, c dá outras providências". 

Brasília.' cm 7 de junho de 1976.- Erncslo Gciscl. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 2121-B, DE 25 DE MAIO DE 
1976, 

DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Este Ministério constituiu Grupo de Trabalho para proceder ao 

lcvant:tmcnto pormenorizado das causas do recrudescimento do uso 
imkvido c do trúlico de subst;incias entorpecentes ou que detcr
lllillcm dependência físic:t ou psíquica, a despeito do vigente sistema 
legal de cnntrolc c reprcss:io, c propor medidas tendentes ;'r soluç;lo 
de t:ln angustiante problema social. 
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Fowm cs~olhidos para intcgrú-lo os Doulllrcs Oswald Moracs 
Andwdc, Médi~o Psil.tuhllra; João de Deus La~crda Mcnnu B;trrclll, 
Juii Criminul; P;tulo L•tdcim de Carvalho, Professor de Direito 
Pcn;tl; c Décio dos S;tntos Vives, Dirctor da Divisão de Repressão a 
Entorpc~cntcs do DcparHtmcnto de Policia Federal, levando-se cm 
~onta, fund•tmcntalmcnle, a ;tmpl;t experiência que todos já pos
sui;tm cm rchtçãu il problemática dos tóxicos, quer pcl;t publi~;u;ão 
de trab;tlhos c participação cm congressos c simpósios sobre o 
:tssunto, quer pela própria atividadc prolissional de cada um. 

O Grupo de Trabalho, como resultado de seus estudos, ofi:rcccu 
ü wnsidcração do Governo uma análise de toda a questão dos tó· 
xicos no Pais, onde estão justificadas as alterações sugeridas em rela· 
<;ào it legislação aluai, cuja reforma vem sendo reclamada por lodo~ 
os prulissionais e autoridades do setor, especialmente médicos psi· 
quialr:ts, advogados, nwnbros do Ministério Público e magistrados. 

Assinale-se, cm complementação aos estudos levados a efeito, o 
intcrdmbio de idéias com o Ministério da Saúde, que tem a seu 
cargo igual soma de responsabilidade na pn:venção dos tóxicos, 
quando lhes disciplina c fiscaliza o u~o para lins medicinais. Sua 
participação foi valiosa para o aprimoramento das medidas preco
nizadas pelo Grupo de Trabalho, a que foram incorporadas suges
tões su;ts, sobretudo no que diz respeito ao tratamento dos depen
dentes, diante da necessidade de compatibilizar as alternativas da 
tcrapeutica •tdcquada a cada caso com os imperativos da repressão 
que igualmente se impõem. 

Ouviu-se tambi:m o Ministério da Educação c Cultura que, dis
pensando-se de outros comentários, cingiu a sua manifestação à 
idéia, com a qual se pós inteiramente de acordo, de incluir-se, nos 
.:urriculos escolares c nos programas de formação de professores, 
matéria rc:lativa a entorpecentes, para esclarecimento da juventude 
:tcerca dos seus efeitos ruinosos. 

Nessa conformidade, acompanhado de relatório apresentado 
pelo Grupo de Trabalho que estudou o assunto, onde se expõem os 
conceitos fundamentais da filosofia orientadora de suas atividades. 
tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelên
.:ia o incluso projeto de lei. que dispõe sobre medidas de prevenção 
c repressão ao trálico c uso indevido de substâncias entorpecentes, 
elaborado de acordo com a politica adot:tda por este Mi11istêrio. 

Na sua redução final, excluíram-se as referências ao salário mini
mo. como base para cálculo da pena pecuniária, adotando-se. cm 
substituição. o sistema de atualização monetária, para harmonizá-lo 
.:om as dirctrizcs da Lei nQ 6.205, de 29 de abril de 1975. 

t\provcito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos do meu mais profundo respeito. - Armando Falcão, 
Ministro da Justica. 

LEGISLA(ÀO CITADA 

DECRETO-LEI NQ 1.004. DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 

Código Penal 

Os Ministros da Marinha de Guerra. do Exército c da Acro· 
núutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o art. 3~ do 
Ato Institucional nQ 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o 
~ IQ do ar!. 2Q do Ato Institucional nQ 5. de 13 de dezembro de 1968. 
decretam: 

CAPITULO III 

Dos Crimes contra a Saúde Pública 

Art. J 11. Fabricar, vender, expor it venda, ter cm depósito para 
vender ou. de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substún· 
cia nociva it sa(tdc, ainda que nito destinada 1t alimentação ou a fim 
medicinal: 

Pena- detenção, até três anos. c pagamento de dez a vinte dias
multa. 

Pari1grafo (mico. Se o crime é culposo: 
Pena- dclenç:'tn. de dois meses a um ano. 

LEI N~> 5.726, DE 29 DE OUTUBRO DE 1971 

Dispõe sobre medidas pre~enthus e repressl~us uo tráfico 
e uso de subshinclus entorpecentes ou que determinem depen· 
d~nci11 física ou psiquic11, e dá outras pro~id~nclas. 

O l'rcsidcn te d:t República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

CAPITULO i 

Da Pre~enção 

Art. 1•1 E dever de toda pessoa física ou jurídica coluborar no 
combate ao tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou que deter
minem depend~ncia fisic:t ou psíquica. 

l':trúgr:tfo único. As pessoas jurídicas que não prestarem, quan
do solicitadas. a colabnr;tçào nos planos e programas do Governo 
Feder;tl de combate ao tráfico e uso de drogas perderão. a juizo do 
Poder Executivo, auxílios c subvenções que vcnhum recebendo da 
Unif10, dos Estados, do Distrito Federal, Territórios e Municípios. 
bem como de suas :wtarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e fundações. 

Art. 2'1 A Uni:lo poderá cclchmr convénio com os Estados e os 
M unicipios, visando à prevenção c repressão do tráfico e uso de 
substúnci:ts entorpecentes que determinem depcnd~ncia física ou 
psíquica. 

Art. JQ Consideram-se serviço desinteressado à coletividadc, 
para efeito de declaração de utilidade pública, as colaborações das 
sociedades civis. associações e fundações r.o combate ao tráfico e uso 
de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência fisica 
ou psíquica. 

Ar!. 4Q No combate ao tráfico c uso de subst:incias entorpecen
tes ou que determinem dependência física ou psíquica serão apli
cadas. entre outras. as seguintes medidas preventivas: 

I - a proibição de plantio, cultura, colheita c exploração por 
p:trticularcs. da dormidcira, da coca, do cúnhamo "cannabis saliva", 
de todas as variedades dessas plantas, c de outras de que possam ser 
extr;tidas subst:incias entorpecentes, ou que determinem dependên
cia física ou psíquica: 

II -a destruição das plantas dessa natureza existentes em todo 
o território nacional, ressalvado o disposto no inciso seguinte: 

III - a licença c a fiscalização. pelas uutorid:tdes competentes, 
para a cultura dessas plantas com fins terapêuticos c científicos: 

IV - a licença, a fiscalização c a limitação, pelas autorid;tdes 
competentes. da cxtração, produção, transformação. preparo, posse, 
importação, exportação, reexportação, expedição, transporte, expo
sição. oferta. venda, compru, troca. cessão ou detenção de substân
cias entorpecentes ou que determinem dependência física ou 
psíquica, para fins terapêuticos e científicos: 

V - o estudo c a fixação de normas gerais de fiscalização c a 
verificação de sua ohscrvúncia pela Comissão Nacional de Fiscaliza· 
ç~o de Entorpecentes. pelo Serviço Nacional de Fiscalização da 
Medicin;t c Farmácia c órgr10s congéneres dos Estados c Territórios: 

VI - a coordcnaç~o. pela Comissão Nacional de Fiscalização 
de Entorpecentes c pelo Serviço Nacional de Fiscalização da 
M cdicina c Farmácia, de todos os dados estatísticos e !~formativos 
colhidos no Pais, relativos às operações mercantis c às infraçõcs à 
legislação especifica; 

VIl - :t obscrvúncia, nelas estabelecimentos farmaci:uticos c 
hospit:tlarcs. pelos estahclccimcntos de ensino c pesquisas, pelas 
autoridades sanititrias. policiais ou alfandcg{trias. dos dispositivos lc· 
gais referentes a balanços, relaçiies de vcnd:t, mapas c cslalística so· 
brc substúncias entorpecentes ou que determinem dcpcndi:ncia física 
ou psíquica. 

V III - a obscrvúncia por médicos c vclerin:'trios dos preceitos 
legais c regulamentares, relativos i1 prcsniçi1o de suhstf1ncias que 
determinem dependência física ou psíquica: 



-49-

I X -a colahora~·iio governamental com organismos internacio
nais reconhecidos c com os demais Estudos na execução das dispo
sil;ões d:1s Convenções l(Uc o Brasil se comprometeu u respeitar; 

X -a exccuçiio de pl:1nos c progr:mws nacionuis c regionais de 
esclarc•·in1ento popular, especialmente junto i1 juventude, :1 respeito 
dus malelkios ocasion:uj,,_ pelo uso indevido de substâncias entor
pecentes ou que determinem dcpcnd~nci;t fisic:~ ou psíquica, bem 
como da eliminação de suas causas. 

Art. 5• Os Estados, o Distrito Fcdcr;tl c os Territórios organiza
rão, no inicio de c:1da :1no lctivo, cursos para educadores de: cstabclc:
cimentos de ensino que neles tenham sede, com o objc:tivo de prc:pa
r[t-los para o comb:ilc, no ãrnbito escolar, ao tráfico c uso indevido 
de substãncias entorpecentes ou que determinem dcpend~ncia fisica 
ou psíquica. 

§ 1'1 Os Gowrnos dos Est:1dos, do Distrito Federal c dos Ter
ritórios relacionariio, com antccc:d~ncia mínima de 60 (sessenta) dias, 
os estabelecimentos de ensino que deverão designar representantes, 
cm número máximo de 2 (dois), para participarem dos cursos 
mencionados neste artigo, 

§ 2• O período durante o qu:tl o educador participar de cursos 
de prcparaçiio será computado como de cfctivo exercício no estabele
cimento oficial ou particular que o tiver designado. 

§ 3•.> Somente poderão ministrar os cursos a que se n:fcrc: este 
artigo, pessoas devidamente qu:ilificadas c credenciadas pelos Minis
t~rios da Educação c Cultura c da Saúde. 

§ -11
' Nos cursos de que trata este artigo poderão ainda inscrever

se. dentro do número de vagas que for fixado, outras pessoas de ativi
dades relacionadas com o seu objetivo. 

!.rt. 6• Os estabelecimentos de ensino de I• c 2• graus ou supe
rior promoverão, durante o ano letivo, conferências de freqü~ncia 
obrigatória para os alunos e facultativa para os pais, sobre os male
fícios causados pelas suhstãnci:ls entorpecentes ou que dcter'mincm 
dcpcnd~ncia física ou psíquica. 

Art. 7• Os dirc:orcs dos estabelecimentos de ensino adotarào 
todas as medidas que forem necessárias i1 pn:vcnçào do tráfico c uso. 
no âmbito escolar, de substâncias entorpecentes ou que determinem 
dependência física ou psíquica. 

Parágrafo único. Sob pena de perda do cargo, ficam os dire
torcs obrigados a comunicar ils autoridades sanitárias os casos de 
uso c trúfico dessas substâncias no âmbito escolar. competindo a es
tas igual procedimento cm relacào ilquclcs. 

Art. 8• Sem prejuízo das demais sanções legais, o aluno de qual
quer estabelecimento de ensino que for encontrado trazendo consi
go, para uso próprio ou tdfico, substãncias entorpecentes ou que 
determinem dependência física ou psíquica, ou induzindo alguém ao 

1 

seu uso. terá sua matricula trancada no ano letivo. 

CAPITULO li 

Da Recuperação dos lnfratorcs Viciados 

Art. qo Os vic1ados cm suhstãncias entorpecentes ou que deter
minem dependência física ou psíquica. que praticarem os crimes 
previstos no art. 281 c seus §§ do Código Penal, ficarão sujeitos às 
medidas de recuperação cstahelecidas por esta Lei. 

Art. 10. Quando o Juit. absolver o agente, reconhecendo que, 
•:m rat.ão do vicio, nfto possui este a capacidade de entender o car[ltcr 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 
ordenar:, sua internação cm estabelecimento hospitalar para trata
l•lent,l psiqui[ttrico pelo tempo nccessúrio it sua recuperação. 

Art. 11. Se o vicio niio suprimir, mas diminuir consideravelmcn· 
te ;1 capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou de autodctcr· 
mitwç;lo do agente, a pena podcrú ser atenuada. ou substituída por 
internação cm estahclccimcnto hospitalar, pel1l tempo ncccssúrio a 
sua rccupraç;lo. 

~ I" Se. cumprindo pena. o condcndo semi·imput{tvcl vier a 
rccupcrar·sc dn vício pnr tratamcntn mi'<Ji.:o, n .lui1 pn\kril, a qual· 
quer tempo, declarar e\ tinta a punibilidade. 

* 2" Se o agente J'or m;lior de lioi (dclllito) c menor de 21 (vinte c 
um) anos, scrú ohrig:ltória a substituiç~o da pcn:t pur internação cm 
estabelecimento hospitalar. 

Art. 12. Os menores de IH (dezoito) :~nos, inJ'ratures, vici:tdos, 
pndcrf1o ser internados, cm estabelecimento hospital;~r, pelo lcmpo 
necess:'trio it sua recupcr;~çào. 

Art. 1.1. Ohserv:1d;IS óls dcm;~is cnndiçõcs cst:tbclccid;~s no Códi
go Penal c no Código de Processo Penal, a rcahiliwçflo criminal do 
vici;~do a que tiver sido :tplicad:i pcna ou medida de segurança pela 
prútic:t de crime previsto no :1rt. 2S I do Código Pcnal, com a rcdaçào 
do art. I• do Decreto-Lei n'' 3S5, de 26 de: dezembro de 1968, c as 
modilicações const:1ntcs da presente lei, poderá ser requerida decor
ridos 2 (dois) anos do dia cm que for extinta, de qualqucr modo, a 
pen;~ princip;~l ou terminar a execução desta ou da medida de scgu
ranç:l ;tplic:td:t cm substituiçf1o c do dia cm que terminar o prazo da 
suspensão condicion;~J d;~ pcn:t ou do livr;~mento condicional, desde 
que o condenado comprove estar rccupcrado do vicio. 

CAPITULO III 
Do Procedimento Judicial 

Art. 14. O processo e julgamento dos crimes previstos no art. 
281 e seus parágrafos do Código Penal reger-se-ão pelo disposto 
neste Capitulo, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo 
Penal. 

Art. 15. Ocorrendo prisão em flagrante e lavrado o respectivo 
auto, a autoridade policial comunicará o fato imediatamente ao Juiz 
competente, que designará audiência de apresentação para as 48 
(quarenta e oito) horas seguintes. 

§ l• Nas comarcas onde houver mais de uma vara competente 
para a distribuição e designação da audiência, a comunicação far-se
á ao Juiz distribuidor ou ao Juiz de plantão ou, ainda, na forma 
prevista na lei de organização judiciária local. 

§ 2• Da designação da audiência, a autoridade policial 
intimará o preso. as testemunhas do nagrante c o defensor que aque
le tiver indicado ao receber a· nota de culpa. 

§ J• A audiência de apresentação realizar-se-á sem prejuízo d;!S 

diligências necessárias ao esclarecimento do fato, inclusive a reali
zação do exame toxicológico, cujo laudo serâ entregue em juízo atê a 
audiência de instrução e julgamento. 

Art. 16. Presentes o indiciado e seu defensor, o Juiz iniciará a 
audiência, dando a palavra ao órgão do Ministério Público para, em 
15 (quinze) minutos, formular, oralmente, a acusação, que será redu
zida a termo. Recebida a acusação, o Juiz, na mesma audiência, inter
rogará o réu e inquirirá as testemunhas do flagrante. 

Parágrafo único. Se não houver base para a acusação, o órgão 
do Ministério Público poderá requerer o arquivamento do auto de 
prisão em flagrante ou sua devolução à autoridade policial para 
novas diligências, caso em que a ação penal, que vier a ser ulterior
mente promovida, adotará o procedimento sumário, previsto no art 
539 do Código de Processo Penal. 

Art. 17. Encerrada a audiência de apresentação, correrá o pra
zo comum de 3 (três) dias para: 

I- O Ministério Público arrolar testemunhas cm número que, 
incluídas as jâ inquiridas naquela audiência, não exceda a 5 (cinco) a 
requerer a produção de quaisquer outras provas; 

11 - o defensor do réu formular defesa escrita, arrolar até 5 
(cinco) tcstcmunh3s c requerer a produção de quaisquer outras 
provas. 

Parágrafo único. O Juiz indeferirá, de plano, cm despacho fun
damentado, as provas que tenham intuito meramente protela tório. 

Art. 18. Findo o prazo do artigo anterior, o Juiz proferirá cm 
48 (quarenta c oito) horas despacho saneador, no qual ordcnarú as 
diligências indispcns[tvcis ao esclarecimento da verdade c dcsignarú, 
para um dos H (oito) dias seguintes, audiência de instruçi'io r. julga
mento, intimandtHC o réu, seu defensor, o Mini>têrio Público c as 
testemunhas que nela devam prestar dcroimcnto. 
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§ JY Na audiência, após a inquirição das testemunhas, será dada 
a pat;1vru, sucessivamente, ao órgão .do Mi?istério Público e ao 
defensor do réu, pelo tempo de 20 (vtnte) mtnutos pura cada um, 
prorrogável por mais 10 (dez), a critério do Juiz, que em seguida 
proferirá sentença. 

§ 2Y Se o Juiz não se sentir habilitado a julgar de imediato a 
causa, ordenará que os autos lhe sejam conclusos e, no prazo de 5 
(cinco) dias, dará sentença. 

Art. 19. Não será relaxada a prisão em nagrante em conseqUên
cia do retardamento, pela autoridade policial ou judiciária, da práti
ca de qualquer ato, se, este: 

I- sendo anterior à apresentação do réu ajuízo, tiver sido rece
bida a acusação do Ministério Público; 

11 - sendo posterior ao recebimento da acusação, estiverem os 
autos preparados para sentença. 

Art. 20. Quando o crime definido no art. 281 e seus parágrafos 
do Código Penal for daqueles de competência da Justiça Federal e o 
lugar cm que tiver ocorrido for Município que não seja sede de Vara 
Federal, o processo e julgamento caberão à Justiça Estadual com 
interveniência do Ministério Público local. 

Art. 21. No processo e julgamento dos crimes previstos no art. 
281 c seus parágrafos do Código Penal, em que não houver nagrantc:, 
obsc:rvar-sc-á o procedimento sumário previsto no art. 539 do Códi
go de Processo Penal. 

Art. 22. O caput do art. 81 do Decreto-Lei nY 941, de 13 de outu
bro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 81. Tratando-se de infração contra a segurança 
nacional, a ordem politica ou social e a economia popular, as
sim como nos casos de comércio, posse ou facilitação de uso 
de substância entorpecente ou que determine dependência 
tisica ou psíquica ou de desrespeito à proibição especialmente 
prevista cm lei para estrangeiro; a expulsão poderá ser feita 
mediante investigação sumária, que não poderá exceder o 
prazo de 5 (cinco) dias, dentro do qual lica assegurado ao 
expulsando o direito de defesa." 

Art. 23. O art. 281 e seus parágrafos do Código Penal passam a 
vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 281. Importar ou exportar, preparar, produzir, 
vender, expor à venda ou oferecer, fornecer, ainda que gratui
tamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guar
dar,ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo 
substãncia entorpecente, ou que determine dependência tisica 
0u psíquica, sem autorização ou cm desacordo com deter
minação legal ou regulamentar: 

Pena- reclusão, de I (um) a 6 (seis) anos, e multa de 50 
(cinqUenta) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente 
no Pais. 

§ JY Nas mesmas penas incorre quem, indevidamente: 
1 ~ importa ou exporta, vende ou expõe à venda ou 

oferece, fornece, ainda que a titulo gratuito, transporta, traz 
consigo ou tem em depósito, ou sob sua guarda, matérias-pri
mas destinadas à preparação de entorpecentes ou de substân
cias que determinem dependência física ou psíquica; 

11 - faz ou mantém o cultivo de plantas destinadas à 
preparação de entorpecentes ou de substâncias que deter
minem dependência fisica ou psíquica; 

111 - traz consigo, para uso próprio, substância entor
pecente ou que determine dependência lisica ou psíquica; 

IV- adquire substância entorpecente ou que determine 
dependência física ou psíquica; 

§ 29 Prescrever o médico ou dentista substância entor
pecente, ou que determine dependência física ou psíquica, ou 
cm dose evidentemente maior que a necessária ou com infra
çào do preceito legal ou regulamentar. 

Pena- detençito, de I (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 
10 (dez) aJO (trinta) vezes o maior salúrio mínimo vigente no 
País. 

§ 3Y Incorre nas penas de I (um) u 6 (seis) anos de reclu
são e multa de 30 (trinta) a 60 (sessenta) vezes o valor do 
maior salário mínimo vigente no Puls ~uem: 

1 - instiga ou induz alguém a usar entorpecente ou 
subst;incia que determine dependência lisica ou psíquica; 

11 -utiliza local, de que tem a propriedade, posse, admi
nistração ou vigilância, ou consente que outrem dele se utili
ze, ainda que a título gratuito, para uso ilegal de entorpecente 
ou de substãncia que determine dependência tisica ou 
psíquica; 

I li - contribuir de qualquer forma para incentivar ou 
difundir o uso de entorpecente ou de subsiância que deter
mine dependência tisica ou psíquica. 

§ 4Y As penas aumentam-se de I /3 (um terço) se a 
substância entorpecente ou que determine dependência física 
ou psíquica i: vendida, ministrada, fornecida ou prescrita a 
menor de 21 (vinte e um) anos ou a quem tenha, por qualquer 
causa, diminuída ou suprimida a capacidade de discernimen
to ou de autodeterminação. A mesma exasperação da pena se 
dará quando essas pessoas forem visadas pela instigação ou 
induzimento de que trata o inciso I do§ 39 

§ 5Y Associarem-se duas ou mais pessoas, em quadrilha 
ou bando, para o lim de cometer qualquer dos crimes previs
tos neste artigo e seus parâgrafos. 

('ena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa de 
20 (vinte) a 50 '(cinqüenta) vezes o maior salário mínimo 
vigente no País. . . . 

§ 6• Nos crimes previstos neste artigo e seus paragrafas, 
salvo os referidos nos§§ J9, inciso III, e 2•, a pena, se o agente 
i: mi:dico, dentista, farmacêutico. veterinário ou enfermeiro, 
scd <JUmentada de 1/3 (um terço). 

§ 7• Nos crimes previstos neste artigo c seus parágrafos 
as penas aumentam-se de 1/J (~m t~rç~) se qu;llq~er d~ suas 
fases de execução ocorrer nas 1medwçoes ou no mtcnor de 
estabelecimento de ensino, sanatório, unidade hospitalar, 
sede de sociedade ou associação esportiva, cultural, estudan
til beneliciente nu de recinto onde se realizem espetãculos ou 
di~'crsões públicas. sem prejui7o da interdição do estabele· 
cimento ouloc;ll, na forma da lei penal." 

Art. 24. Considera-se serviço relevante a colaboração prestada 
por pessoas fisicas nu jurídicas no combate ao tráfico c uso de 
substância entorpecente ou que determine dependência tisica ou 
psíquica. 

Art. 25. O Poder Executivo regulamentará, dentro cm JO (trin
ta) di;JS. a execução desta lei. 

Ar!. 26. Fica mantida a legislação em vigor, no que expres
samente não contrariar esta lei. 

Art. 27. Esta Lei entrará cm vigor JO (trinta) dias após a sua 
puhlic;JçfJo. aplicando-se, cm matéria processual penal, somente aos 
f;llos ocnrrid<'S a partir dessa data, revogadas as disposições cm con
trilrio. 

Brasil ia, cm 29 de outubro de 1971. 150• da lndcpendênci;J c H3" 
da Rcpúhlica.- Emílio Garrastazu Médici. 

LEI N• 6.016, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 

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

Arts. J06 a J II. Rcnumcração para Arts. JOJ a 30X, respectiva
mente. 

Art. 312. (Remuneração para Art. 309) ................. +. 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou pagamento de 

quinze a trinta dias-multn. 
Art. 313. (Remuneração para Art. 310) ................... . 
J\rt. .114. (Rcnumcraç;lo para Art. Jll.) Importar ou exportar. 

preparar, pr<Hitllir. vender. expor ii venda nu oferecer. fornecer, 
:1ind;1 que !!ratuitamcntc. ter cm dcpt'lsiln. tran,pnrtar. tr:11cr cnn,i· 



-51-

go, guanhtr, ministrur ou ~ntr~gar d~ quulqu~r forma a consumo, 
substúncia ~ntorpec~nte, ou que determine d~pcnd~ncia lisica, ou 
psíquica, sem :tutoriza~;~o ou cm d~sacordo com dct~rminaçào l~g:tl 
ou regut;nncntar: 

Pena - redusào, ati: seis anos, c pagamento de ati: trezentos c 
sessenta dias-multa. 

*I'' Nas mesmas penas incorro.: qucm, indcvidamcntc: 
I - imporw ou exporta, vende ou expõe à venda ou oferece, 

fornece, ainda que a titulo gratuito, transporta, traz consigo ou tem 
cm d~pósito, ou sob sua guarda, mati:rias·primas destinadas à prepa
raçiio d~ ~ntorp~c~nt~s ou de substâncias qu~ d~t~rmincm d~pcndi:n· 
cia lisica ou psíquica; 

II - faz ou manti:m o cultivo d~ plantas destinadas à prcpa· 
raçfto d~ ~ntorp~c~nt~s ou d~ substúncias qu~ d~t~rmincm d~pcndên· 
cia física ou psíquica; 

III·- tr;11 consigo, para uso próprio, substância cntorp~ccntc 
ou qu~ determine dependência física ou psíquica: 

IV- adquire substdncia cntorp~c~ntc ou qu~ determine d~p~n· 
dêncht física ou psíquica. 

§ 2Y Prcscr~vcr o mi:dico ou o dentista, ind~vidamcnt~. substân· 
cia entorpecente, ou qu~ d~t~rmin~ dcp~nd~ncia física ou psíquica, 
ou cm dos~ evid~ntcmcnte maior que a n~c~ssária ou com infração 
de preceito l~g•tl ou regulamentar: 

Pena -·detenção, de um a cinco anos,~ pagamento de dez a cem 
dias-multa. 

§ 39 Incorre nas penas de um a seis anos de reclusão, e paga
mento de dez a duzentos dias-multa, quem: 

I - instiga ou induz alguém a usar entorpecente ou substância 
que determine depcnd~ncia física ou psíquica: 

II- utiliza o local, de que tem a propriedade, posse, administra
çã3·ou vigilância, ou consent~ que outr~m d~le se utilize. ainda que o 
titulo gratuito, para uso ilegal de entorpecente ou de substância que 
determine depcndé:ncia física ou psíquica: 

III -contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o 
uso de entorpecente ou de substüncia que determine dependência físi
ca ou psiqt.ica. 

§ .j9 As penas aumentam-se de um terço se a substância entor
pecente ou que determine dependência física ou psíquica é: vendida, 
ministrada, fornecida ou prescrita a menor de vinte c um anos ou a 
quem tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a capacida· 
de de discernimento ou de autodetcrminaçiio. A mesma exasperação 
da pena se dará quando essas pessoas forem visadas pela instigação 
nu indu1imcnto de que trata o n9J, do§ J9 

§ SY Associarem-se duas ou mais pessoas, para o lim de cometer 
qualquer dos crimes previstos neste artigo c seus parúgrafos: 

Pena- reclusão, de dois a seis anos, c pagamento de ati: trczcn· 
los c sessenta dias-multa. 

~ 69 Nos crimes prcvislos neste artigo c seus parágrafos, salvo os 
referidos nos§§ 19, n9 III, c~~. a pena se o agente é médico, dentista. 
farm:1cêutico, vctcrin:'trio ou enfermeiro. é aumcnlada de um terço. 

* 7~ Nns crimes previstos neste artigo c seus parãgrafos, as penas 
au mcnlam-sc de um terço se qualquer de suas fases de execução oco r· 
rcr nas imediações ou no interior de estabelecimento de ensino. s:tna· 
ttirin. unidade hnspilalar, sede de sociedade ou associação csponiva, 
cultural. estudantil. hcnclicienlc ou de recinto onde se realizem cspc· 
t;kulos ou divcrs<'ies pt'thlicas. sem prejuízo da intcrdic~o do cstahelc· 
cimcnt<' ou local. 
• • • • • • • • • • • • • • o o •••••••• o ••••••••••• o •••••••••••••• o ••••••• 

I. EI N~ 6.20S. DE ~9 DE ABRIL DE 1975 

Estabelece a descaracterização do salário mínimo como 
fator de correçào monetária c acrescenta parágrafo único ao 
artigo 19 da Lei número 6.147, de 29 de novembro de 1974. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ..... ' .. ' ... ' ........................ . 
.. \ri. 2" l'm suhslituiç:ln :'1 corrcçiio pelo salúrio mínimo, o 

Poder 1-:xcculivo cslahclccer:'1 sistema cspeci:d de :ttuali1açf1n nwnc· 
1 :'1 ri:1. 

l'aritgntfo Ítnic•>. O coeliciente de <ttu.tlitaçào monetúri;~, scgun· 
d,, o disposto ncst~ :~rtigo, scrú b;tscado no fator de rcajuswmcnto 
salarial a que se rcfcr.:m, os anigos I•• c~·· da lei n•• 6.147, de 1974, 
e.wluido o coelicicntc de aumento de produtivilhtdc. l'odcrú cswbclc· 
ccr-se como limite, para a variaçiio do cocliciente, a v:~ri;11;iio ih< 
Ohrigaçôcs Rc;~justúvcis d•J Tesouro N;u;i,ln;tl (ORTN). 
• ' ••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• o •••• o 

Às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de 
Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O exp~di~ntc lido 
vai à publicaçiio. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projeto de Lei que vai ser lido pelo Sr. I''· 
Sccr~tário. 

É lido o seguinte 

I'ROJETO DE LEI DO SENADO :"'Y 196, DE 1976 

"Asscgur:~ a transferência da matricula de universitários 
funcionitrios públicos estaduais. nas condiçõ~s qu~ cspecifi· 
ca.·· 

O Congresso Nacional decr~ta: 

Art. 1'1 Ao funcionário público estadual, matriculado cm Curso 
Universitúrio, lica assegurada a transferência para estabdecimcnto 
federal congi:ner~ da localidade para que for r~movido, obs~rvadas 
as seguintes condições: 

I - a remoçiio não poderú ter ocorrido a pedido do 
funcionário, mas a critério da administraçiio: 

II -a distância entre o estabelecimento universitário de 
origem e o da nova matricula deverá ser superior a 50 km 
(cinqUenta quilómetros), por estrada de rodagem: 

III- somente serú efetuada nova matricula, no estabele· 
cim.:nto universitário federal do local da remoção, para 
scmestr~ completo. 

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

JUSTIF!CAÇ.iO 

A c.\tensào territorial de quase todos os Estados da Federação 
j~ sugere a adoção da medida constante deste projeto. As distancias 
~ue separam os Municípios de um mesmo Estado atingem dezenas c, 
;H i:, centenas de quilómetros. 

Ora, um funcionário público estadual que esteja matriculado cm 
Curso Universitário localizado cm um determinado Município c é 
removido para outro local distante, lica impossibilitado de continuar 
seus estudos na universidade de origem: não tem condições de ir c vir 
todos os dias, por falta de tempo ou mesmo de recursos linancciros. 

Dai, pensarmos cm assegurar ao funcionCtrio que esteja nessas 
condições a matricula cm estabelecimento federal congénere. 
i'uncionando perto da rcp:trtição onde passará a ter exercício. 

Todavia, com o prllpósito de evitar a prática de •1busos. que 
desvirtuariam os altos objetivos da proposição, achamos prudente fi. 
.xar as condições que constam dos itens I a III do artigo 19: somente 
tcr~o direito it transferência os alunns-funcionúrios que as preenche
rem . 

Estamos convencidos de que esta nossa iniciativa, se transfor· 
mada cm lei, rcpresentarit relevante beneficio para os funcionúrios 
surpreendidos pela remoção cm pleno curso univcrsilário, que frc
qilcnt:tm nn al:i de aprimorar seu nível cultural. 

E1s porque estamos suhmctendo eslc projeto de lei ao criterioso 
e\ame dos eminentes pares. 

S:lla das Scssôes. IS de agoslo de 1976.- :"irl,nn ('arnrirn . 

I .:1.1 Comi.nrk.•· de Coll.llilltinlo c .111.1/iça r ele l:'d11mnlo f 

Ctdr11ra. I 
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o Slt l'ln:swE~TE (Mag;tlhiks Pinto) - O projeto scrú 
puhlicado c remetido :1s cumissõcs competentes. (Pausa.) .. 

Soo r.: ;1mes:1, rcl.jucrimento que scrú lido pelo Sr. I ''·Sccretaml. 

!': lidu o seguinte 

HE{)liEI~Il\lENTO N•' 36-1, DE 1976 

Senhor Presidente, 
De conformidade com o disposto no art. 233. item 2, do Regi· 

mento Interno, requeiro a V. Ex•. ouvido o Plenário do Senado, a 
transcriçiio nos Anais, do Editorial do J ornai O Globo, de 18 de 
:1gosto de 1976, intitulado "Mê:dico de Família". 

S:l1;1 d:1s Sessões, cm 18 de agosto de 1976. - Fausto Castelo
Branco, Presidente da Comissão de Saúde. 

O SI~. l'HESll>E:'IITE (Magalhães Pinto)- De acordo com o 
art. 233, * I''· do Regimento Interno, o requerimento será submetido 
;1o C\ame da Comissão Diretora. (Pausa.) 

Hú or:HJon:s inscritos par:1 o Expediente. Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SH. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Para não dizer que não falei de flores, ocupo esta tribuna, ao 
contr~1rio do meu hábito de falar das bancadas, e espero que não se 
vejam espinhos nas considerações que irei traçar sobre: o momento 
politico brasileiro. 

Inicialmente, quero manifestar minha estranheza pela atoarda 
que se levantou neste Pais em torno do incremento do comunismo, 
cm todos os setores da vida nacional. Estávamos todos crentes. com 
o Pn:sidente Ernesto Geisel, de que o comunismo havia sido ao me· 
nos detido cm sua avançada. No entanto, o que se vê: hoje'? Há 
comunismo nas mordomias- certamente comunistas são os mor· 
domos: há comunismo nas multinacionais: há comunismo, Sr. 
Presidente, nos professores e no ensino da Educação Moral e Cívica, 
que foi instituída pela Revolução, exatamente para criar neste País 
um ambiente cívico-moral capaz de preparar as novas gerações para 
dias melhores. Pois. então, aí tambê:m há comunismo. Há comunis
mo, Sr. Presidente, nos jornais: c só sai nos jornais aquilo que os 
dirctores permitem c, portanto, há comunismo na dircção dos 
jornais: há comunismo, linalmentc, curiosamente, ati: na alirmação 
de um Deputado do M DB contra o Governador de Mato Grosso, 
porque. no seu dizer, teria nomeado maior número de parentes. Aí se 
v~ o comunismo e acredito que os caçadores de bruxa já estejam. a 
esta hora, identificando outros sctorcs onde exista o comunismo, 
'luando mais simples teria sido a esse Governador, nosso antigo 
colega. dar as explicações- como deu pela Imprensa- c esperar o 
julgamento da opinião púhlica du seu Estado. Mas, preferiu S. Ex• 
promover uma açilo contra o Deputado, valendo-se da Lei de 
Segurança Nacional. 

Evidentemente que não foi para isso que se instituiu no País :1 
Lei de Segurança Nacional. Se há uma acusação feita na Assembléia 
Legislativa, era natural que o Governador desse as suas explicações c 
a opinião p(rblica ou o próprio Partido oposicionista acolheria essas 
informações. 

Mas ao invés disso, o Governador se sentiu tão ofendido que 
ach<'U de promover um processo, na Justiça Militar, contra o 
Deputado. O que me surpreende no meu querido amigo. o Govcr· 
nador Garcia Neto, é que S. Ex•, tendo sido parlamentar, não haja 
tido sensihilidade para as imunidades parlamentares que devem ter 
os homens da sua Assernhléia. 

O Sr .. l:uh:1~ 1':1~'arinhn (ARENA- PA) --Permite V. Ex• 
um :rp<lrtL'! 

o SI!. \EI.SO\ C\Jl\EmO (MDB- RJ)- Com muita 
hnnr:r V. Lx' vem trat.cr :1s rosas para disper>ar os espinhos que 
cslnu. rnvolun:ari<~mente, tr<~t.cndo a cst:r Casa. 

O Sr. Jurlms l'assurinhn (ARENA- PA) - Agrad~ço u 
V. b•. pMque metaforkan1cnte é possível; mas, na v~rdadc. das jú 
cst;lo lll>lteri;llizadas, mais próximas de V. Ex• do que d~ mim, aí 
s!lhre a mes:1. Ap~rws, queria lh~ dar um tcst~munho: quando me 
couhe implantar a disciplina de Moral c Civismo, que tinha srdo 
criada- se não m~ falha a m~mória- cm 1969, os comunistas, ao 
contrário do que o discurso interessante c mordaz de 
V. b• cstú :1 revdar, eram intcimmcntc contrários à disciplina. 
Ch;1mavam·rH1 de "Imoral c Cinismo", E evidente quc nem V. Ex• 
nem cu desconhecemos que existem comunistas: não que existam 
coniunistas cm todos os cantos para onde olhemos, em todas as 
ligums que encontremos, em todas as instituições que analisemos. 
M:lis tarde, porém, soubemos que, mudando de idéia, vários 
professores de filiação marxista realmente tentavam habilitar-se na 
C:1deira de Mor:ll e Civismo, porque de fato, pelo seu conteúdo, da 
permite 4ue o professor possa orientar a sua classe nesta ou naquda 
direç;lo ideológica, o que não signilica, como disse eu aos jorna· 
listas, que se possa car:1cterizar o conjunto de professores que minis
tram a disciplina de Moral c Civismo como sendo um conjunto de 
professores comunistas. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Ainda bem que 
V. Ex• sustenta o mesmo ponto de vista cm que me coloco. Aliás, i: 
surpreendente que se veja comunismo cm alguém numa cátedra de 
Mor:ll c Cívica, que vai até o último ano do curso secundário, dis· 
cutir a existência de teorias marxistas. Ou será que o conhecímenio 
dessas teorias importa em comunismo? Só a simples exposição! Ou 
será que niio existiram essas teorias, não existiram esses homens que 
sustentaram pontos de vista que podem ser discutidos c que estilo 
sendo discutidos, mas que alguns povos do mundo os aceitaram? 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Claro! 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muita 
honra. 

O Sr. Paulo Brossnrd (MDB - RS) - Estou impressionado 
com a publicidade verdadeiramente amazôni~a que vem sendo feita 
-cu vou dizer - cm favor do comunismo cm nosso País, toda ela 
derivada de fontes oficiais. Estou em dizer que se o partido comu· 
nista huscassc um publicitário de talento e contasse com fartos re
cursos, não seria capaz de fazer em seu proveito o que está sendo 
feito, aqui c agora, por personalidade do mundo oficial. Esse é o fato 
que me parece sério. grave, c que demonstra c prova, também, a 
inconveniência e o erro cm que estas individualidades cs(ào inci· 
dindo. Ao demais, associando comunismo com mordomia, por 
exemplo. talvez o rcsult:1do seja adverso ao pretendido, porque tanto 
se fala cm comunismo. a propósito de mordomia, que não falrará 
alguém que vú. realmente, associar uma coisa com a outra. c supor 
que o comunismo é que se opõe 11 mordomia: c que na notória c 
declarada hostilidade governamental -c cu diria até nacional - ao 
comunismo, vai imaginar que é por isso, por esse motivo é que tanto 
se combate c se fala do comunismo. Estou apreensivo com os 
resultados possíveis desta camp:mha, para mim irracional. E de mais 
a 111ais- perdoe-me a extensão do aparte ... 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- V. Ex' muito 
me honra. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS)- ... a meu juízo, inteira
mente falsa, distanciada da realidade. Todos sabemos que o comu
nismo existe, existe o comunista, como existe a filosofia marxista. 
mas atribuir ao comuni~nw, cm nosso Pais. a força c o prestígio que 
lhe é :rtrihuidn, se verdadeiro, deveríamos chc~ilr ir cnndus:'ro de que 
n mar <H partido do mundo ncidcntaln;l,, ~cria,, pnrtido dn Dr. l·ran· 
cclino. mas seria n partido Comunista. 
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O SR. NELSON CARNEIRO (MDI3 - RJ) - Muito me 
honm o aparte de V. Ex• 

Aqui estão apenas alguns 4u~ participaram da Cúnwra de 1 9-l7 
e tonHir:un pane nos debutes p<WI a cassação dos mandatos de 
Deputados comunisws. E qu~ria kmbmr um episódio. Naqude 
tempo, quando fabva um Lider do Governo, os jornais publicav<ml 
a integra de seus discursos, c os Deputado>: comunistas, que niio 
tinham como divulgar suas teses n~m seus protestos, apancavam 
constantemente o orador. E a qualquer pretexto o interrompiam 
dilendo: "e o que dil V. Ex• sobre a prisão de fulano de tal no 
Território do Acre'!" E o ap<~rte licava nos Anais. E vinha outro e 
perguntava: "c o que diz V. Ex• sobre: o empastd<~mento do jornal 
t<~l, n<~ cid<~de tal'!" E, <~lin<~l, o discurso era publicado com cinqücnta 
apartes comunistas c, através dos discursos dos líderes do Governo, 
saía" divulgação das teses e dos protestos comunistas. 

Nós c:swmos reprodulindo" mesma eois<~, mas agora não pre· 
cisa ter Deputado comunista na tribuna, basta ter Deputados da 
ARENA, porque eb ~que estão fazendo a divulgação das teses dos 
comunistas. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS) - Permite V. Ex• mais 
uma interrupção'! 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Com muita 
honra. 

O Sr. Paulo Bro~sard (MDB- RS)- Ainda hú pouco, graças 
<~O que se poderia chamar de patrocínio aliciai, foi publicado em 
todos os jornais um documento atribuído ao partido comunista. Pois 
bem, o partido comunista - se é que aquele documento é seu -
obteve uma publicidade em todos os jornais, especialmente os mais 
importantes, que jamais obteria, nem como matéria paga. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ) -Tem V. Ex• 
razão. 

Mas, Sr. Presidente, queria, antes de passar a outro ponto da 
minha oração. cnvi<~r um apelo a nosso antigo colega, o ex· 
Deputado, hoje Governador Garcia Neto, lembrando as palavras 
que podem parecer, na minha voz de acusado de herege, até 
estranhas, mas que são apropriadas; são palavr<~s do P<~pa São 
Gregório Magno: 

"Se da narração de um fato verdadeiro rcsult<~r cscãn
d<~lo. ~ preferível deixar nascer o cscúndalo a renunciar à 
verdade." 

De modo que seS Ex• tem razões- c acredito que as tenha
para dissipar as alirmações de um parlamentar ii Assembléia do 
Mato Grosso, melhor scrú que S. Ex• retire o processo, cm homc· 
nagcm i1 imunidade parlamentar de qu•: ele c seu ilustre irmão, meu 
colega de série c de Faculdade. durante cinco anos. o Deputado Luiz 
Garcia. sempre defendemos: não seja ele, antigo Deputado, que vú se 
valer da Lei de Segurança Nacional contra um Deputado. talvez 
mais afoito, talvez menos esclarecido, que tenha cxageradamcntc se 
valido do uso da tribuna para fazer considerações que S. Ex• 
acredita haver dissipado através de nota oficial. 

i\las, Sr. Presidente, o que me traz aqui, neste momento c nesta 
hora. ~ festejar entre rosas um encontro. Realmente. não poderia 
haver um ccn[lrio melhor do que as rosas que vejo aqui distribuídas, 
porque somente a palavra do Senador Jarbas Passarinho. somente a 
p;ilavr;l do Ministrn Múrio Andrcaua. as palavras de dois eminentes 
Ministros do Governo ;Interior. dissiparam cm meu espírito grande 
dti\'ida. Estava cu convencido, at~ ontem. de que havia realmente 
uma diver!!i:ncia entre o Presidente Garra~taw Médici c o Presidente 
Frnl·stn (ieiscl. mas depois que li a entrevista do Ministro Múrio 
1\ndreaua, depois que li a entrevista do Senador Jarbas J>ass;1. 
rinlw. csso1 dt1vida se dissip11u em meu espírito. hsa divngi:nci;; se 
tinh:~ <~gravado pelos tr.,rmos do tclq,rama que o .Jnrnal do llrnsil 
puhlicnu cm "'" edic:"' de h 1111 7 "'' <:<Hrcntc. entrelinhado. na ter· 

ccira pag1na. Era um telegrama de parabéns que o Presidente 
Garr"st"w Mi:dki envi;~va ao Presid~nte Ernésto Geisel. 

Or:1, Sr. Presidente, li o tclegruma c achei que era igu;dzinho 
illlllcle que cu h;~ via pass<~do, c niio tenho as responsabilidades de ter 
sidn" antecessor do Presidente Erncshl Gdscl. 

O Sr. l'ctrônio Portclla (ARENA - PI)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O Slt NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muita 
honra, meu ilustre Líder. Mas, queria dizer a V. Ex• que é exatamen· 
te igual àquele que passei ao Presidente Ernesto Geisel. Era natural 
que num tel~grama o Presidente Emílio G. Médici dissesse uma pala· 
vra de solidariedade à obra, à administração do Presidente Ernesto 
Geisd. 

Com muita honra, ouço agora V. Ex• 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Lamento muito ou
vir V. Ex•, nesta tarde, quando sempre foi para mim uma festa ser 
seu ouvinte. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Muito obrigado 
a V. Ex• 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Possivelmente as ro
sas que inspiram para o bem, desta feita, desviaram V. Ex• do rumo 
que vem marcando sempre sua atuação na vida pública, cabendo 
assinalar sua serventia como Líder da Minoria, cm que se houve, 
honrando ... 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Muito obriga· 
do. 

O Sr. Pctrônio Portella (ARENA - PI) - ... as tradições dos 
grandes políticos brasileiros. Mas, agora, no momento em que 
V. Ex• coloca o problema em termos menores, procurando buscar, 
cm expressões do ex-Presidente de maior ou menor aproximação, en· 
tendimento ou desentendimento entre Presidente da República, s6 te· 
nho a lamentar, acrescentando que V. Ex• não serve de ponto de refe· 
rência, pois poderíamos bem pensar que os termos de V. Ex• fossem 
de um autêntico admirador, bem desejoso de aderir ao ilustre Presi
dente Ernesto Geisel. Para mim isso não serve aos nossos trabalhos, 
não serve à democracia e, muito menos, ao nosso diálogo. São dois 
homens públicos, e o Presidente Médici não passaria um telegrama 
ao Presidente Geisel se não houvesse um espírito de solidariedade 
recíproca a marcar a atuação de ambos, grandes homens públicos. 
bt<: ~ o ponto fundamental da questão, até porque S. Ex• não era 
obrigado a fazê-lo; poderia até po; omissão deixar de fazer, e já aí 
V._ Ex• teria ganho ponto sobre ele. Mas, não o fez, passou um 
telegrama, c tenho a impressão de que isso não devia ser mote para a 
glosa de V. Ex•. nesta tarde, homem com tantas outras 
preocupações, um servidor público tão qualilicado e tão devotado às 
causas melhores do Brasil. 

O SR. :"'ELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Agradeço a 
V. Ex• todas as palavras bondosas com que me distinguiu. Sou 
pcnhoradíssimo a essas expressões que passam a ser- como têm si
do anteriormente- galardão da minha modesta vida pública. 

Mas, o que cu comecei a dizer foi que tive dúvidas que se 
dissiparam com as entrevistas dos Ministros Mário Andrcazza c Jar· 
bas J>a;sarinho. O ter dúvidas ê subjctívo. Tive dúvidas cm face dos 
termos desse telegrama, porque ele não mostra uma continuidade 
revolucionária, aquela que todos nós pregamos. 

Veja V. Ex•, cu ao passar um telegrama ao Presidente Geiscl 
não o fiz como corrcligioni1rio, liz primeiro como brasileiro. 

O Sr. l'rtrimio l'nrtrlla (ARENA- PI)- Não precisa se justi
f'icar. 

O SI!. :"1-:l.SO;>; C\I!NEIHO (i\IDB- lU)- Não. mas exrl1· 
ço a V. Ex•; quero explicar. · 
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Apr~ndi com m~u gr~nd~ mestre, com quem inicid a vida púhli· 
c;t, com Jus~ Joaquim Scubra, que o Pr~sid~ntc du República cstil 
;~cim~ dos homens c dos Partidos, c que quando ele aniversariu ~ d~
vcr de tudo br:tsileiro congmtulur-se com ele. E por isso o liz. Con
g.ratuld-m~ com Su:t Excclênci:t desejando-lhe votos de felicidade. 

O Sr. l'ctrilnio Portl'llu (ARENA- PI)- Ex:tto. E n~o há na· 
d:t de ccnsur:tvcl nisso. 

o SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - E o fure 
sempre com todos os Presidentes, ainda com aqueles com os quais eu 
tcnh;~ divergido frontalmente. 

O Sr. Petrôniol'ortellu (ARENA- PI)- Permita V. Ex• mais 
um aparte. (Assentimento do orador.) Veja V. Ex•, alguns aqui do 
plenário, colegas nossos, estão lamentando não tê-lo feito. O que pro
va que V. Ex• está na dianteira. E já agora esse raciocínio serve, tam· 
b~m. par:t orientar-lhe o discurso. É que, às vezes, um telegrama não 
simboliza aquilo que V. Ex• deseja, não tem a significação que 
V. Ex• desej~ emprest~r. · 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ)- Mas, V. Ex• 
nem viu o telegrama! 

O Sr. Pctrônío Portella (ARENA- PI)- Mas, eu gostaria de 
aproveitar a oportunidade para dizer mais que não considero as dúvi
das, que V. Ex• no seu intimo manteve, entreteve, como algo de rele· 
vante para brindar-nos numa tarde em que temos problemas sérios a 
resolver, e tenho certeza de que poucos homens, nesta Casa, têm 
maior ou igual talento e maior espírito público que V. Ex• 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Muito obriga· 
do. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE)- Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Eu não sei, Sr. 
Presidente, se po ·o continuar, porque estou sendo tão mimado. pe· 
las palavras do nobre Líder da Maioria, que me sinto constrangido 
para continuar a semear essas rosas sem espinhos da minha oração. 

Mas.' sou muito grato a S. Ex• O que cu queria dizer é que não 
estou ganhando pontos ao fazer isto, apenas os que não passaram te· 
kgrama não conviveram com o velho J. J. Seabra, com os seus 50 ou 
60 anos de vida pública, ora no Governo, ora na Oposição, e por isso 
se esque;;eram desse dever comezinho, que me parece indispensável 
no homem público, de se congratular com o Presidente da Rcpúbli· 
ca. seja ele quem seja, sempre que se festeja seu aniversário. 

Mas, os termos do telegrama do Senador Petrónio Portella ao 
Presidente M é:dici devem ter sido muito diferentes dos que vou ler 
ugoru. Diz o Presidente Médici ao Presidente Ernesto Geisel: 

"Pelo ensejo da passagem da data natalícia de V. Ex!, 
quciru aceitar meus cumprimentos. Peço receba cxpress~o de 
melhores votos de saúde c felicidade pessoal, e minha mulher 
une-se nesses votos para poder torná-lo~ extensivos a Sua 
Excelentíssima Senhora e filhos." 

Acredito que o Senador Petrónio Portella deve ter passado um 
telegrama mais caloroso do que este. 

O Sr. l'ctritnio l'orlclla (ARENA -PI)- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SH. :'IIEI.S0:\1 CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muito 
pratcr. 

O Sr. l'clronio l'ortclla (ARENA - PI)- Se V. Ex' quiser, 
mando imediatamente buscar nos arquivos do meu gabinete o te· 
legramu, c ele niio foi mais efusivo do que esse, foi tumbém de cará
tcr pcsso;d, CtHIHl a data exigia. E muis, vcju V. Ex!, tem um sentido 
muttomai.,cxprcssivo porque tem um sentido pcssoul, envolvendo as 
<~kiç(tcs f'amiliarcs. Se V. l'.x• n;lo teve olhos par<~ ver isto, c acha que 
todos os aios do homem pt'thlico têm que ter a marca da cois:1 pt'l· 

hlica cm tudo, disso discordo de forma radical, cumprindo acres
centar 4ue quando passo um telegrama ao Presidente da Repúblicu, 
it pass:tgem de um :lllivcrsário de seu Governo, faço-o como homem 
pt'lhlicll, 4u:tndo, todavia, a ele me dirijo em felicitações pelo anivcr
sitrio natalício outnts silo as minhas expressões, de c:tráter estri· 
t:uncnte p••ssoal. 

O SH. ~EI.SON C..\RNEIIW (MUH- RJ)- Agradeço a V. 

O Sr. l'ctrônio l'ortella (ARENA- PI)- Há outros que apro
veitam a oportunidade para tecer considerações. Esse é outro pro
blema. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Não o fiz. 

O Sr. l'ctrcinio l'ortella (ARENA - PI)- Não estou fazendo 
i~sinuação alguma. Esse~ outro problema r10 qual não entro, c peço 
a V. Ex' que me perdoe por não entrar. 

O SR. NELSON CARNEIRO (M DB- RJ)- O que quero di· 
zcr i: que V. Ex' está se sangrando numa veia da saúde. 

O Sr. l'etrilnio l'ortella (ARENA - PI) - Não. Estou dis
cutindo com V. Ex' Se isso não é uma homenagem a V. Ex•, cu me 
retiro do ~cu discurso. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Preliminar· 
mente, cu disse que as apreensões tinham sido dissipadas. 
Antes de dizer das minhas :tprecnsões, que comunico que apenas 
externei do Plenário, antecipei que haviam sido dissipadas pelas 
intervenções do Ministro Mário Andreazza c Jarbas Passarinho. De 
modo que V. Ex' não tem o que lamentar, porque antecipei a dissipa· 
<:~o de minhas dúvidas. E o fiz com alegria, por'que acredito que o 
Pais não pode ... 

O Sr. l'ctrônio Portella (ARENA- PI)- V. Ex' veio à tribuna 
para expressar sua alegria, suas dúvidas ou o quê? Tenho impressão 
que tudo isso. por mais que V. Ex! nos mereça, é irrelevante. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Veja V. Ex•. 
comecei dizendo que ... 

O Sr. Virgílio T:í•·ora (ARENA -CE)- V. Ex• não está pro
cedendo democratic:tmente. Há meia hora que estamos pedindo um 
aparte. 

O SR. ;-,iELSO:'\ C"AR:'\EIRO (MDB- RJ)- Nobre Senador 
l'etrônio l'ortclla, são rosas que e~tou espalhando. Estou espalhando 
rosas apenas. V. Ex• quer colocar espinhos em meu discurso. Não. 
Eu fico com as rosas. 

O Sr. J>errônio l'ortella (ARENA- PI)- Nem tenho meios de 
como fatê-lo. 

O SR. :"ELSO:'I CAR:'\:EIRO (MDB- RJ)- Ouço o nobre 
Senador Virgílio Távora, :•ntes de continuar as considerações cm 
torno das declarações do Senador Passarinho. 

O Sr. Virgílio Távom (ARENA -CE)- Eminente Senador, 
l1omcm não muito habituado il retórica, espantou-nos- c muito
a declaração de V. Ex• de qucju~tamcntc a entrevista do ex· Ministro 
Andrcazza c do nosso colega Scn,Jdor Passarinho haviam espancado 
suas dúvidas. O fulcro, o cerne, central dessas duas entrevistas foi o 
respeito que recl:tmaram a um Homem que prestou os mais assinala· 
dos serviços à República c que estava sendo, por um corrcligionftrio 
de V. Ex•. d:t maneira mais grosseira, mais insólita atacado cm toda 
sua administração. Deve V. Ex' estar recordado- palavras textuais 
- "ter sido o Governo mais corrupto da Revolução". O núcleo 
cssenci:tl das declarações desses dois homens públicos citados por 
v. Ex' foi o de repúdio total a tal aleivosia que por extensão aliás 
atingia an~ demais Presidentes. Quanto a isto, f:tzcmos justiça a 
v. Ex' N:lo podia ter havido dt'tvida nenhuma de sua parte. !\las 
ar:mhar uma entrevista cm que juswmente se far a condenação tnais 

I 
I 
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clara a uma d~claração, da qual o mínimo qu~ podemos diz~r i: s~r 
kvianJ, apressada c sem base, i: uma coisa, ~justamente disso tirar 
uma ilação, qu~ depois daria as rosas com qu~ V. Ex• quer ofertar, 
aqui, ao Plenário, com as suas bonitas palavms, i: coisa completa· 
mente diferente. 

O SJL :"'EI.SO~ CAH~EIRO (MDB- RJ)- As minhas dú· 
vidas não resultavam desse fato. V. E.x• s~1bc que depois do discurso 
do Presidente Mi:dici, cm Viçosa, c do discurso do Ministro 
Andrcaaa, cm São Paulo, espalhou-se por este Póiís afora uma imcn· 
sa boataria de divergi:ncias. De modo que me tranqUilizou o cspí· 
rito, como interessado na p<~cificação nacional, na manutenção da 
ordem dcmocdllica, na presença sem agitações do Governo, no exer· 
cicio do seu m~111dato, que essas dúvidas que se espalharam pdo País 
tivessem sido dissipadas. 

O Sr, l'drônio l'ortclla (ARENA- PI)- V. Ex• me permite'? 

O SJL :"o:EI.SO;'II CAR:"o:EIRO (MDB- RJ)- Isso i: que me 
rejubilou. Foi por isso, c não pc:la declaração de um deputado que 
estú tendo su<~ alirmação disc•Jtida n<~ Câmara, c que não quero tra
zer ao debate ... 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não. O que afirma· 
mos a V. Ex• i: que as declarações, tanto do ex-Ministro Andreazza 
como do nobre Senador Passarinho, foram - e não vamos tirar o 
mérito- o fulcro central das mesmas ... 

O SR. :'lo:ELSO;'II C:\R:'oiEIRO (MDB - RJ) -Chegarei ao 
fulcro. 

O Sr. \'írgílio Távora (ARENA - CE) - ... de repúdio mais 
formal às contumélias lançad<~s contra o Governo Mi:dici, ... 

O SI{. :'IEI.SON CAR:'-o/EIRO (MDB- RJ)- V. Ex• me con· 
v oca par a o fulcro. 

O Sr. \'irgílio Támra (ARENA- CE)- ... porque divergên· 
cias entre os dois Governos nunca existiram, c V. Ex• sabe perfeita· 
mente. Desde o primeiro di~1 cm que assumimos a Vicc·Lidcrança da 
Maioria nesta Casa, dizíamos que havia "continuidade sem 
imobilismo, mas não anta~:onismo ". 

O SR. :'\ELSO;'II CAR:'\EIIW (MDB- RJ)- V. Ex• me con· 
voca para o fulcro. Chegarei a ele. Antes ouvirei o aparte do nobre 
Líder da 1\laioria. 

O Sr. l'ctrêmio l'ortella (A R ENA - PI)- Se a aparência levou 
alguns espíritos menos avisados a imaginarem antagonismos, talvez 
isso se tenha dado cm razão de eles não terem tido olhos p~ra ver que 
o Presidente Mi:dici simplesmente realirmava convicções bem ex· 
pressas ao longo de todo o seu Governo. Se S. Ex• tivesse ex ternado 
pontos de vista diversos daqueles que esposara como governante, aí, 
sim, muitos haveriam de dizer que S. Ex•. depois de governante. 
passou ~~ l'llfiar. a mudar, a defender outros princípios c outras 
idêi;ls. N ~" haveria porque nenhuma estranheza. S. Ex• simplcs
melllc estava a repetir princípios outrora cxpcndidos. 

o SH. :'\ELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- V. Ex• hit de 
convir que o discurso de S. Ex• lançou. cm vúrias áreas, a idéia de 
unw divergência. divergência que agora sabemos não existe. 

O Sr .. l:1rhas l'assurinho (ARENA - PA)- Não, alisolut;l
mente, nobre Senador. V. Ex! permite um aparte? 

O SH. :'\ELSO'i CAR;\;EIRO (MDB - RJ) - Com muita 
bnnra. 

O Sr .. l:1rha' l'a'·'arinlw (1\RENA- PA)- Apesar de não ter 
tidn, pnr ~xcmplo, a dclicadc1.a que V. Ex• teve, de cumprimentar o 
Presidente pelo seu anivcrsúrio - c sei que ê falta minha. c talvez 
n;'l" tenha a impt>rtúncia que realmente tem o seu telcj!rama, c hei de 
rcwnhcccr i: mais expressivo d,, que o meu seria, c o estou di/l'ndo 

sem nenhum intuito de querer ironizar o fato; na verdade, posso ga· 
rantir a V. Ex• lJUc o Presidente Gciscl não se sentiu, cm nenhum 
momento, atingido, direta ou indirctamcntc, pelo discurso de Viçosa 
ou pelo discurso que, cm nome do Presidente M~dici, proferiu, cm 
São l';tulo, o c.x-Ministro Mitrio Andreazza. De maneira que não en· 
te1Ídn ,, por4ui: das ho;ltari;ts " que V. E.x• se refere. Aqui ;tind;t 
estou ;tguardando que V. E.x• continue o seu discurso, p~1ra saber 
como tive a honra de apaziguar seu coração c diminuir, na sua inteli
gênci;t c no seu ci:rcbro, as dúvidas sobre uma possível cizânia. 

O Slt NELSON CAHNEIRO (MDB- RJ)- Fico muito sa
tisfeito, porque, então, fui cu o único cidadão, neste Plenário, que ou
viu bo;tto sobn: a divcrgi:ncia entre os dois Presidentes. Ninguém 
ouviu. 

O Sr. l'l·trônio Portclla (ARENA- PI)- Tenho a impressão 
de q uc não lhe fica bem ser arauto de boatos. 

O SH. :'\ELSON C.\l{:'o/EIRO (MDB- RJ)- V. Ex• não ou
viu. Ninguém nesta Casa ouviu. O nobre Senador Jarbas Passarinho 
não ouviu. Todos estavam certos de que havia perfeita harmonia. Eu 
fui o único que recolhi, talvez porque ande por outros caminhos. 

O Sr •• Jarhas Passarinho (ARENA- PA)- Eu me reportei ao 
discurso de Viçosa. V. Ex• verificará o que eu disse, se recorrer à 
Ta4uigrafia. V. Ex• deu como marco das boatarias o discurso de 
viçosa c este - garanto a V. Ex• - não causou nenhum mal-estar· 
ao Presidente Gciscl. Ao contrário, os pensamentos são bastantes se· 
mclh;tntes. E se houvesse chance e se y. Ex• me honrasse, dis· 
.:utiríamos isso adiante. 

o SI{. :--.:EJ.SON CAR:'IEIRO (MDB- RJ)- Não preciso dis
cutir. Apenas assinalo, como observador político, como repórter po· 
lítico que sempre fui cm minha vida, que houve, realmente, neste 
País, uma e.xpectativa, houve, assim, uma boataria surda.... . 

O Sr . .l:1rh:ts Passarinho (ARENA- PA)- Criada por alguns 
interessados. 

O SH. ~ELSON C..\R'IEIRO (MDB- RJ)- ... que não saiu 
nos jornais. V. Ex• tambi:m soube. As declarações de V. Ex• e do 
Ministro Mário Andreazza dissiparam essa parte. 

Quanto ao tal fulcro a que se refere o Senador Virgílio Távora. 
HJU des.:.:r ~~ ele. O ,responsável pelo fulcro de que fala S. Ex• foi 
e.xatamentc o Pr.:sidente Médici. porque, durante seu Governo, não 
houve lib.:rdade de imprensa, não houve liberdade de crítica. Então, 
toda aqu.:la boataria lJUe se espalhou passou a ser tida como vcr
dade.lJuando lJUe poderia ter sido dissipado na hora. 

Quando houve o problema das mordomias, o que fez o 
l'r.:sident.: Gcisel? Deu logo as suas explicações, e a Nação hoje 
julga serenamente o Presidente Ernesto Geiscl. 

O Sr. l'ctrêmiu l'ortella (ARENA- PI)- Permite V. Ex! um 
ararte'! 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Mas o Presi· 
dente Emílio Garrastazu Médici, durante os quatro anos do seu Go· 
vcrno, foi rigoroso. Não deu nenhuma liberdade à Imprensa. Mais 
ainda, houve um fato grave no seu Governo, uma acusação grave, 
que rode "er até irrelevante, pode ser falsa, mas foi acusação que se 
csralhou ror todo o País, no que diz respeito à construção da ponte 
Rin-Nitcrôi. A Minoria, àquele tempo representada na Cámara 
relo Sr. Deputado Pedroso Horta - antes que houvesse qualquer 
rcdido rara formação de Comissão de Inquérito, quanto me lembro 
- S. Ex• enviou uma carta pessoal ao Sr. Ministro M:'trio David 
A ndrcaua. pedindo a sua colaboração para dissipar aquela dúvida. 
A rvlinoria niio tinha ní1mero r<~ra constituir uma Comissão Parla· 
menta r d.: Inquérito. O que fel'! Endereçou apelo rara que a 1\bioria 
desse o número.,\ 1\laioria n;'1o deu níunero. E possível que não te· 
nha havido nada, r•>dc ter sido o mais le~al dos nC!!ÓCIOS,. .. 
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O Sr. l'~trúniol'urldlu (ARENA- PI)- P~rmite V. Ex~ um 
;r parte'! 

O SI~. NEI.SON C.-\RNEIRO (MDB - RJ)- ... mas r~;tl· 
mente n~o s~ pode n~gar qu~. durarlle muito tempo, houw um 
;rmhientc desl'avor:tvd :r ess;t construção. Por quê'! Porque niio h;rviu 
li herdade de aítk;r, não havi;rliberd;~dc de opinião. 

O Sr. l'~lrliniu l'urtdlu (ARENA- PI)- Pcrmite V. Ex• um 
;rp;rrte'! 

O SR. NEI.SON C'AI~NEIRO (MDB- RJ)- Pois não. Ouço 
V. Ex• com o costumeiro agrado. 

O Sr. l'~trúniol'ortella (ARENA- PI)- Em primeiro lugar, 
;rdi;~nto a V. Ex• quc, rclativamcntc ao problcma da ponte: Rio
Nitcrúi, amplos csclarccimcntos foram prcstados no Plcnário do 
Senado Feder;~!. V. Ex• podcrá compulsar os Anais d:t Casa, c os 
\'cr;r. No momento cm que V. Ex• trata dc assunto menor, não nos 
.:abcria dis.:utir :tssunto maior, discutir, por exemplo, as condições 
históricas cm que se desenvolveu o Governo do Presidente Mi:dici, 
.:ujo nwnd:tto se iniciou cm um período de muita crise, de muitas 
dili.:uldadcs, cabendo-lhe sustcntar uma situação profundamcntc 
difícil, cm quc manifcsta cra uma ruptura entre civis c militares. Isso 
detcrminou, inegavelmente:, rncdidas acautcladoras, cautelares, indis· 
pensáveis à manutenção de um clima de segurança, sem o tumulto 
que marcou os primciros meses de sua própria administração. Ora. 
nobre Senador Nelson Carneiro, não poderia deter-me, aqui, nesses 
f:ttos históricos, para dar as justificativas que amplamente: já dei, em 
outr:ts oportunid;~des, sobre as condições históricas em que se desen· 
rolou o Governo do Pn:sidcnte Mi:dici. Os governantes, p~ssoal

mcntc. têm a vontade condicionada. Eles vivem as dificuldades, as 
vicissitudes e os tormentos da hora qÚe lhes é própria. E só em fun· 
ção de todos esses dados circunstanciais que podemos fazer um julga· 
mcnto tanto quanto possível isento. Cabe-me, pois, nessa oportu· 
nidade, dizer que V. Ex• uma vez mais labora cm equívoco, c, mais 
do que equívoco, perpetra erro grave, incidindo mesmo numa 
injustiça, de forma muito simplória e muito perfunctória, ao julgar 
valores, quando, cm verdade, o seu próprio discurso não o justifica, 
pela superficialidade cm que está vazado. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Muito 
obrig:tdo a V. Ex• Agradeço, inclusive, os bons conselhos que dá cm 
seu aparte. 

O Sr. \'ir~:íliu Tá1·ora (ARENA - CE) - Nobre Senador, 
V. Ex• está nos devendo um aparte. 

O SI{. NELSON CAI{NEIRO (MDB- RJ)- Apenas esclarc· 
ço que, quando digo que o Presidente Médici foi responsável por 
essas interpretações que atê hoje perduram, csclaret;o que resultaram 
cxatamcnte da falta de abertura do seu Governo. Havia, realmente. 
uma censura total. A Comissão Parlamentar dc Inquérito não se 
<:llnstituiu porque a Maioria achou que bastavam aquelas informa· 
çi\es. 

Houvc um fato grave: o caso do Governador do Paraná, que rc· 
nunciou ao mandato. Mas a simples notícia da sua renúncia foi 
ccnsurada nos jornais. 

Lembra-se V. Ex• que a revista Veja apresentava um fato que 
honrava o Presidente da República. Sua Excelência tomou uma 
medida digna de aplausos, mas até isso a revista foi impedida de 
publicar. V. Ex• se lembra que foi apreendida a edição da Veja que 
divulgava o episôdio. 

1\.fais ainda: pedidos de informações, o Governo Médici não os 
rcsrondia. Fc.-tcjci, como Líder da Minoria, o primeiro anivcrsúrio 
de um pedido de informaci\cs, c festejaria o segundo, se não tivesse 
a \Sumido o Governo ... 

O Sr . .farh:IS l'a"arinhn (ARENA- PA)- Agora V, Fx• fes
tc,iou de lltlVtl, 

O Slt NELSON C\I~NEIIW (MDB- RJ) -Protestei c con· 
tinuo pro.ltcstando. 

O Sr. Jurhus l'ussurinho (ARENA- I' A)- Vamos abranger. 

O SI{. NELSON CAI{NEIRO (M DB- RJ)- Estou situundu, 
lJUando falo. Não tenho nenhum motivo punt inc.:nsar o Governo 
Gcisel. Ao contrário. Acho que o erro vem de todos os governos que 
n:w respondem ;rs interpelações. 

Jú Jiz, :tqui, urn :tpclo para qu.: s.: modilique o Regimento, para 
liUe se restaure a disposição antiga que considerava crime de 
responsabilidade o Ministro que, duas vezes convocado, não 
respondesse às informações. O que faz o Regimento do Senado'? 
M:tnda, na segunda v.:z, arquivar o requerimento. 

Solicitei informações sob r.: a divida externa do País. O Ministro 
Dcllim Nctto, não as respondeu. Desta Tribuna fiz um discurso fes· 
tcj:rndo o primeiro aniversúrio, c só não festejei o segundo porque 
entrou cm exercido o Presidente Geisel. Veja V. Ex•: o mal que isto 
faz. Quero mostrar que o silêncio causa mais mal do que a própria 
mcntir:t. O Governo Geisel ganhou muito mais em deixar o debate 
sobre a mordomia do que tivesse mandado calar a imprensa, atraví:s 
da censura. Sua Excelência foi muito mais hábil. Ninguém imputará, 
amanhã, ao Governo Geisel a responsabilidade dos excessos dessa 
mordomia. 

O Sr. l'~trônio l'ortclla (ARENA - PI) - Permite V. Ex• um 
;r parte'! 

O SR. NEI.SON CARNEIRO (MDB- RJ)- Pois não. 

O Sr. I'Nrtlnio l'ortclla (ARENA- PI)- Apenas para dizer a 
V. Ex• que o meu aparte não foi respondido. V. Ex• continua na 
superfície, não entrou exatamente no terreno ... 

O SR. NELSO:'Ii CARNEIRO (MDB- RJ)- V. Ex• deseja 
que eu venha aqui acusar alguém? Não estou aqui para isso, nobre 
S•:nador. 

O Sr. l'ctrúnio l'ortclla (ARENA -PI)- É exatamentc o que 
V. Ex• está f:tzendo. 

O SH. NELSON C:\RNEIRO (MDB- RJ)- Não! Apenas es· 
tou mostrando os males da restrição à liberdade de divulgação. Foi 
o grande inimigo do Presidente Médici. Não foi o caso Leon Peres, 
não foi a ponte Rio-Niterói, não foi o Sr. Delfim Netto, não foi o Sr. 
i\ndreazza, não foi o 477. O grande inimigo do Governo Médici foi a 
restrição à imprensa, a restrição aos orgãos de divulgação. Este i: que 
foi o grande inimigo do Presidente Médici. Hoje Sua Excelência está 
colhendo aquilo que semeou com o silêncio do seu quatriênio. O Pre· 
sidente Geisel foi muito mais inteligente, muito mais sensível. Abriu 
as comportas c, abrindo as comportas, hoje seu Governo está sendo 
julgado dia-a-dia, não precisará ser julgado daqui a quatro anos. O 
Governo Médici era hermético, ninguém sabia nada, ninguém 
julgava nada. 

O Sr. l'ctritnio l'ortclla (ARENA- PI)- Pelas razões que já 
falei. 

O SI{. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Pelas razões 
lJUC V. Ex! deu, pode ser. No entanto, apenas estou constatando o 
fato. Nào <'stou discutindo as razões, estou dicutindo fatos: um era 
Governo fechado, c, ror isso, está colhendo os frutos. Foi preciso. 
rortanto, que o Senador Jarbas Passarinho c o Ministro Múrio 
i\ ndreaua c:;clarccesscm, corno esclareceram agora, quando j{t devia 
ter 'ido ponto pacilico irquclc tempo. 

C ·om muita honra ouço o nobre Senador Paulo Brossard. 

O Sr. \'ir~:ílio T:i10ra (AREN/\ - CE)- Eminente Senadnr. 
c.,tamos e'perando que, dcrois de dar os apartes aos seus 
(<lfrcl!gionúrios. nos conceda. 

O SH. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto)- Lcmhro ao nobre 
or:tdor que n seu tempo jú cstú esgotado c reco :tos nohres colegas 
qur. n~o o apartcicm. 
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O Sr. l'uulu llrussurd (M DB - RS) - V. Ex• falou c:m rc:stu
hc:lecer o preceito lJUe obrigava o Ministro de Estudou prestar infor
nwções no pruw de: 30 dias. Ouvi com certa surpresa esta assertiva e 
este vodbulo c:mpreg;tdo "restabc:lc:cer", porque, ao que: me consta, 
não foi modilic;tda <t Lei nY 1.079, que obriga a prestaçilo de infor
mações por parte do Ministro de Estado, dilendo que conligura 
crime de responsabilidade a não prestação das informações soli· 
cit<tdas. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - O que: pedi, 
nobre: Senador, Paulo Brossard, foi que se reformasse o texto do Re
gimento. Pelo Regimento, primeiro se pede a informação. Passados 
trinta dias sem resposta, o·Presidente reitera o pedido de informação. 
Concluído o prazo, não há nenhum procedimento do Senado para 
enviar o pedido ao Procurador-Geral, no sentido de se processar o 
Ministro. O que se faz é arquivar o requerimento. De modo que eu 
só podia modificar o Regimento para poder tornar sanção ... 

O Sr. Paulo llrossard (MDB - RS) - Não desejo criar. 
qualquer problema para o Procurador-Geral da República, mas o 
fato é que pela Lei nY 1.079 está configurado o crime de responsabi
lidade, desde que decorrido o prazo de 30 dias e não prestadas as 
informações. 

O Sr. l'ctr«inio l'ortclla (ARENA - PI) - O Regimento do 
Senado é omisso. 

O Sr. Jarhas Passarinho (ARENA- PA)- Não. t expresso! 

O Sr. l'aulo Brossard (M DB- RS)- O problema é de lei. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- O Regimento 
manda arquivar o requerimento, mas não toma nenhuma pro
vidência. 

O Sr. Paulo llrossard (MDB - RS) - O Senado não julga o 
Ministro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Não. Arquiva. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- O Senado julga o Presi
dente e os Ministros nos chamados crimes d: responsabilidade, 
quando há conexão, mas depois da acusação formulada pela Câ
mara. E, cm se tratando de Ministro, a competência é outra. 

O Sr. l'ctrôniu l'ortclla (ARENA- PI)- Cabem preliminar
mente, as providências do Senado, e taxativamente o Regimento 
Interno diz: "arquiva". 

O Sr. l'aulo llrossard (M DB - RS) - O Regimento pode 
arquivar. Por quê? Porque, então, o crime está consumado, o cha
mado crime de responsabilidade. 

O Sr. l'ctrônio l'ortclla (ARENA- PI)- Não, porque, neste 
caso, a lei interna deve prever o desdobramento para cumprir-se a lei. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Mas a lei interna não 
define crimes. A definição é feita pela Lei nY 1.079. 

O Sr. l'ctrónio Portclla (ARENA- PI)- Mas estabelece os 
procedimentos, inclusive, para ensejar a punibilidade. 

O Sr. l'aulo llrossard (M DB- RS)- Da punibilidade não. 

O Sr. l'clrónio l'ortclla (ARENA - PI)- Evidente. Neces
sariamente tem que ter a medida processual do Senado, cm qualquer 
ca!-lo. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Evidentemente, niio, 
porque ao Senado nào compete processar c julgar o Ministro ... 

O Sr. l'clrimio l'orlclln (1\RENA- PI)- Mas cabe rcprcscn· 
lar. a partir do momento cm que ele se sente ofendido por uma 
omiss:lo ministerial. · 

O Sr. l'nnlo llrossnrd (MDB- RS)- O Senado poderia ... 

O Sr. l'clninio l'ortl•Jia (ARENA - PI) - Poderia, não. 
Alguém tem que ter a iniciativa. 

O Sr. Paulo llrussard (M DB- RS)- Qualqu~r cidadão ou pur
lamcnt;tr 4uc houv~r feito o requerimento, por exemplo ... 

O Sr. l'l•lrônio l'ortclla (ARENA - PI) - Não apoiado! 
Absolutament~. Poderíamos discutir essa tese postc:riormentc:, mas 
acho que não ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Se V. Ex• me permite vou 
p~dir ao Presidente que me faça chegar às mãos a Lei n9 1.079. Não 
deixemos para depois o que pode ser resolvido agora. 

O Sr. l'ctrúnio Porlella (ARENA - PI)- Não estamos re· 
solv~ndo nada, estamos discutindo. V. Ex• está muito apressado. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Peço o texto da Lei n'' 
1.079. 

O Sr. l'errõnio l'orlclla (ARENA- PI)- Tenho a impressão 
de que V. Ex• começa por infringir o Regimento, demitindo o 
orador da tribuna. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Em absoluto, o 
Senador Paulo Brossard honraria muito mais esta tribuna do que o 
mod~sto orador. Mas quero conceder o aparte ao nobre Senador Vir
gílio Távora que já reclamou. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador. 
I.JUCrcmos deixar bem estatuído, ante as palavras que V. Ex• aqui 
pronunciou, que o Governo do Presidente Emílio Garrastazu Médici 
não se furtou a dar esclarecimentos sobre a Ponte Rio-N iterói - o 
próprio Titular da Pasta pertinente - a do Transportes - veio ao 
Congresso, subiu à tribuna, foi submetido ao mais amplo e completo 
interrogatório e ficou à disposição de qualquer parlamentar que dese
jasse explicações maiores a respeito. Não vamos tocar no primeiro 
assunto de V. Ex•- das excelências ou não do proceder de um Presi
dente, sobre o proceder de outro. Os Srs. latinistas gostam muito do 
rcbus sic slantibus. Outras eram as circunstâncias; outra, a época; 
outras, as possibilidades. Mas não pode, aqui, passar em julgado 
que, o M inisti:rio dos Transportes, pela figura do seu Titular, a quem 
tanto deve o País, não tenha vindo ao Congresso fazer o mais amplo 
c completo esclarecimento a respeito, sem que haja respondido a 
todas :ts indagações que lhe fizeram e, ainda mais, se protificado a 
dissipar dúvidas outras posteriores que os Srs. Parlamentares assim 
julgassem conveniente. E proclamamos isso com toda a isenção c, ao 
mesmo. vamos dizer. com serenidade ... 

O SR. NELSON CARNEIRO (M DB- RJ)- O que ressalvei 
foi exatamentc isto. 

O Sr. Virgílio Támra (ARENA- CE)- ... c com imparciali· 
dadc. Mas é uma verdade histórica, o contrário do que V. Ex• pre
tende- releve-nos- deixar entender: que o Governo quis esconder 
algunw eois:t da ponte Rio-Nitcrói. 

O SR. :"1/ELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Não, ao con
trúrio. 

O Sr. \'irgilio Távora (ARENA- CE)- O que o Governo não 
aceitou foi o escàndalo que os Srs. da Oposição, àquele tempo, 
4ucriam fazer sobre o fato c, antecipando-se à sua ação, deu todos os 
esclarecimentos que lhe foram solicitados c isto o fez através do pró
prio Titular da Pasta. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Quero es
clarecer a V. Ex• que itquclc tempo cu era Senador. O debate foi tra
vado na C';'1mara c, ali, os representantes da Minoria ouviram, real
mente, o Ministro Múrio Andrcazza mas não se sentiram satisfeitos 
com as informaçôcs c chegaram a pedir. inclusive, uma Comissão 
Parlamentar de lni.Juérilo c encaminharam requerimento i1 Mesa. o 
que nào foi acolhido pela Maioria, quando era tão fúcil aprovar, tào 
l'úctl dcnwnslrar a4uilo que, hoje, nào se pôc cm dllvida. 
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O Sr. l'~·tniniul'urtclla (ARENA- PI)- V, El\• há dt convir 

4ue ni\o i: muito fildl satisf<~ttr :1 Oposição, sobrttudo 4uando da dt· 
sej:t l';~t.cr uma exploração sobre determinado fato administrativo ou 
politi..:o. 

O SI~. :'IJEI.SON C\RNEIIW (MDB- RJ)- Veja V. Ex• 
4ue a Oposiçi'to tem sido acusad:t de fazer exploração, mas nunca 
hnun: tlll mundo- c: V. Ex• i: um vdho "udcnista" como cu -
nunc;~ houve na nossa história politica uma Oposição tão com· 
precnsiva, tão tülcrantc: como essa. V. Ex• fará justiça. 

O Sr. l'crrônio l'ortella (ARENA - PI) - Por isso que, hoje:, 
estou estranhando V. Ex• da tribuna. 

o SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Ainda há pouco 
estava sentado ui, nessas bancadas, o nobre Ministro Aliomar 
Baleeiro, c r.:cordávamos nós os velhos Deputados - entre os quais 
4ucro incluir os Senadores Ruy Santos e Luiz Viana- o que era ser 
oposidonista no tempo do Deputado Aliomar Baleeiro. Se ele fosse 
Deputado, hoje, Sr. Senador, i: que V. Ex• veria o que i: Oposição. 
Se ele fosse Deputado no tempo do Presidente Mi:dici, i: que V. Ex•. 
wria a 4ue excesso chegaria a nossa gloriosa U DN, Sr. Senador Vir· 
gilio Távora, Senador Petrónio Portella ... 

O Sr. Virgílio Távora (A RENA- CE)- Porque a razão estava 
com ek. n:.qucle tempo, e não está com V. Ex•s hoje em dia. 

O SR. NELSON CAR:'IIEIRO (MDB- RJ)- ... iríamos ver a 
4ue excesso chegaria a Oposição. Não, essa Oposição, Sr. Senador 
Pctrônio Portella, V, Ex• levante as mãos aos céus, é a mais g.:· 
ncrosa, J mais :.miga, a mais cordial, a mats afetuosa que já houve 
cm toda a história republicana ... 

O Sr. J'etrônio Portella (ARENA - PI) - Pelo que estou 
vendo não i: Oposição. 

O SR. ~EI.SON CARNEIRO (MDB- RJ)- É colaboração! 

O Sr. l'etrcinio l'orlella (ARENA - PI) - Essa adjetivação 
toda e'clui o conceito de oposição. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fazendo soar a cam· 
puinha)- Rogo a V. Ex• que me ajude a cumprir o Regimento. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ)- Vou concluir, 
Sr. Presidente, mas não posso deixar de conceder o aparte solicitado 
pelo Senador Jarbas Passarinho, por mim citado tantas vezes. Seria 
uma indelicadeza da minha parte. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Agradeço muito 
mais este gesto cativante de V. Ex•. que não me surpreende. Mas o 
fato de ter sido citado nominalmente, algumas vezes, ... 

OSR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Para exaltar. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- ... fez com que o 
meu Lider garantisse, há pouco, que pedirá a palavra dentro do Re· 
gimento c, dentro das prerrogativas da Liderança, e eu a usarei. De· 
maneira que, nessa oportunidade, lerei eu o prazer de conceder 
aparte a V. Ex• 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- O que quero 
que V. Ex• responda não é ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Se lhe sobrar um ins· 
tante, cu pediria o aparte que não foi usado pelo Senador Jarbas Pas· 
sarinho. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ)- Sr. Presidente, 
jú que o Senador Jarhas Passarinho não usou o aparte, V. Ex• me per· 
mi ta concedê-lo ao nobre Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Nohrc Senador, tenho 
cmm:los a Lei 1.079, cujo ar!. I J di;.: 

"Silo crimes de rc:sponsubilidudc: dos Ministros de 
Esl:ldo: 
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IV - Não prestarem, dentro cm trinta dias, e sem mo· 
tivo justo, u qualquer dus Câmaras do Congresso Nacional as 
inl'ornwçiics que ela lhe solicitar por escrito, ou prestarem· 
nas com f:llsidadc:." 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Não se está 
questionando isso. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Se V. Ex• me permite, 
vou duro aparte. Depois, V. Ex• contestará, se assim o entender. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Pois não, desculpe· 
me. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- No prazo de trinta dias, 
o Ministro de Estado pode dirigir-se à Cât.nara ou ao Senado, infor
mando não ter condições, no prazo legal, de prestar as informações, 
aleg:tndo, portanto, motivo justo e elidindo, por isto mesmo, afas· 
tando :1 incidência deste preceito. Desde que não o faca. é porque 
entende que não há motivo justo a alegar, e, neste caso, está consu
mado o chamado "crime de responsabilidade", que crime não é, por· 
que não é um ilicito penal, é um ilicito politico, a despeito desta 
expressão equívoca que vem sendo usada desde muito e que tem 
contribuído para emaranhar a teoria jurídica a propósito desta ma ti:· 
ria c do instituto. Agora, desde que não haja uma alegação que a 
Câmura ou o Senado consideraria motivo justo ou não, mas que, de 
qualquer forma, não alegado pela autoridade obrigada a prestar 
informação, deixa, abstratamente, de existir, está consumado o 
chamado crime de responsabilidade. E aí, o Senado e a Câmara, 
como instituições, não têm propriamente o que fazer. E, realmente o 
Regimento não tinha o que dispor, porque a Lei dispõe- a mesma 
Lei n~ 1.079- que no seu arl. 14, diz que "é permitido a qualquer 
cidadão -c veja o nobre Líder da Maioria que cu não estava d1vor· 
ciado do texto legal quando afirmei que o problema não era do Pro· 
curador Geral, e sim de qualquer cidadão- é permitido a qualquer 
cidadão denunciar o Presidente da República ou o Ministro de 
Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos 
Deputados." Quando se trata de apenas Ministro de Estado, a 
denúncia é feita diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Era 
apenas isto, como uma inexpressiva contribuição, para que não 
ficasse para depois, que entendi de interromper o brilhante discurso 
de V, Ex•. para lembrar, não as minhas opiniões, mas as expressões 
d:1 Lei. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fazendo soar a 
campainha.)- Peço a V. Ex• que conclua. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Pois não, com 
muita honra. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- A argumentação do 
nobre Senador Paulo Brossard não invalida absolutamente a minha. 
i: evidente que quando se estabelece como crime de responsabilidade 
a omissão do Ministro. sem motivo justificado, nesse caso figurado 
caberiam ao Senado prescrições processuais para a dcnúnciu i1 
C:imara dos Deputados. E é claro. desse fato é que cu não estava 
devidamente avisado - confesso - cabendo também ao cidadão 
fazê-lo. Não se justificaria é que apenas esse procedimento pudesse 
haver: o de qualquer cidadão denunciar i1 Citmara dos Deputados. 
De maneira que este foi o meu posicionamento na hipótese figurada 
de que. de nossa parte. cuhcria um provimento regimental. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Poderia cahcr. 

O Sr. Pctrônio l'orlclla (ARENA - I'[) - Poderia, não: 
deveria caber dentro do nosso Regimento. 
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O Sr. 1•aulo Brossard (MDB - RS)- Então estou de pleno 
acordo com V. Ex•: dcvcriu caber. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- Pi)- Não. V. Ex• antes, 
nr1o eswvu. Antes nrw estava, como cu lhe contestei a afirmação de 
que qu;ilquer cidadr1o pudesse denunciar, por crime de rcsponsahili· 
Jade ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Realirmo, declarando 
que, a meu juíLo, scri;l convc:nic:nlc: que: a própria instituição lcva>Se 
ao conhccimc:nto do Tribunal mas, sc:m embargo c sem que: haja essa 
disposição, hú a solução legal. Aliás, se: c:xplica, como sabe o nobre 
orador. que i: brilhante advogado, que no caso, o papd do 
Prncuwdor-Gc:ral da República rcalmc:ntc: não está prc:visto na Lei 
por um motivo muito simples: í: que: o Ministério Público, cujo Chefe 
i: o Procurador-Gemi, i: o detentor, o tituhir da ação penal c aqui não 
se traia de ação penal c sim de ilícito constitucional. Peço perdão 
pela extensão do ap:trle. 

O SR, NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Sr. Presidente, 
vou concluir. 

Minha oração, cm sua sc:gundu parle, visava a me congratular 
comi~:w mesmo porque dissipadas estavam minhas apreensões. 
Como bom patriow, desejo que não haja interrupção no processo 
revolucionário, de que fui um dos modestos colaboradores para sua 
instituiçr1o. mas também desc:jo que nunca mais nc:ste País se julgue a 
liberdade de opinião, porque os que plantam a censura, o silí:ncio, 
:~c:~ham sendo vítimas dessa censura e desse silí:ncio. 

O Presidente Médici não está sendo vítima da Oposição: o 
Presidente MC::dici está sendo vítima do silí:ncio que durou durante o 
seu Governo. E faço votos. Sr. Presidente, ao encerrar essas agitadas 
considerações, que queria fossem apenas rosas e acabaram 
salpicadas de espinhos, que, debaixo desse angu todo, não já esteja se 
tratando de um assunto mais grave, mais sério e mais inoportuno, ou 
seja1!1 os pródromos da sucessão presidencial. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a pah1vra 
ao nobre Senador Jarbas Passarinho, para explicação pessoal. Não 
sei se V. Ex• deseja falar como Líder. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Pi\)- Sr. Presidente, se 
V. Ex~ me permite a segunda hipótese cu a preferiria porque abre a 
possibilidade de debate c. falando cm explicação pessoal, pelo Regi
mento Interno, cu não posso ser apartcado. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Tem a palavra V. 
Ex•, como Líder. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço 
a V. Ex~. Sr. Presidente. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Prc· 
si dente, Srs. Senadores: 

Realmente, cu já me acostumei às lições contínuas do Senador 
Nelson Carneiro, não só de amor à liberdade e à democracia, como 
também de lhaneza. em que ninguém pode ultrapassar S. Ex• no moc 
do pelo qual se conduz na tribuna. Mas alguns fatos, ao que me pare
ce, merecem ser reparados. 

Em primeiro lugar, quanto à expressão de S. Ex• de que traria 
apenas norcs, é evidente que S. Ex~ sabe que todas as norcs contêm 
espinhos c esses espinhos, talvez, lenham ferido mais a mão daqueles 
a quem S. Ex• dirigiu as norcs do que mesmo daquele que trazia a 
corbclha. 

Ocorre que há pessoas possivelmente interessadas em que haja 
uma cisão entre os dois únicos Presidentes vivos da Revolução c 
estou seguro de que isso não parle da Maioria como não parte da Mi· 
noria, mas haveria c há no Brasil. possivelmente, quem esteja intcrcs· 
sado nisso. 

Or:1, a primeira dúvida que cu tinha, Sr. Presidente, foi 
justamente quando vi um csl:irdalh:~ço :1 respeito da primeira vez que 
falou o Presidente Médici desde que' deixou o Governo. E o fez cm 

Viçosa, dizc:ndo coisas que foram interpretÜdas, desde logo, como 
sendo de natureza inteiramente liberticidu, porque em vcrdad~ não 
se compadece com análise crítica isenta. 

Vou mais longe quando, em aparte, hâ pouco, ao nobre colega 
Senador Nelson Carneiro, disse que o discurso do Presidente Mé:dici 
cm Viçosa não tinha causado nenhum menor mal-estar- c eu não 
digo ao Palácio, digo ao Presidente da República- cu estava dando 
uma informação de quem a ouvira de escalões que me podiam 
transmitir. 

A ti: mesmo, pc:la imprensa, chamei a atenção para o discurso de 
I~ de agosto de 1975, do Presidente Ernesto Geisel. Sua Excelência, 
depois de f;ilar muito sobre a distensão, o que foi entendido por uma 
nova interpretação de distensão, Sua Excdí:ncia usou este trecho, 
que c:stá aqui no documento aliciai da Presidência da República: 
Discursos, Volume 11. 

"Volto a exortar aos políticos e a quantos tenham con· 
lribuição a oferecer ao aperfeiçoamento das instituições, a 
que prestem o seu concurso, alentos aos imperativos dos dias 
de hoje, que impõem vigilância em defesa dos valores espiri· 
tuais c morais de nossa cultura democrática, - ameaçados 
ali: mesmo nas sociedades mais desenvolvidas." 

Então, a existência dessa ameaça não é uma invenção de pessoas 
delirantes: i: o Presidente da República que o diz. Prossegue Sua 
Excdência: 

"N à o bastarão as meras abslrações, desprovidas de 
operacionalidade, - pois, atrás das vistosas aparências, 
geralmente se escondem os sintomas das contradições c 
impasses insanáveis. As formulações anacrónicas - ainda é: 
o Presidente: Ernesto Geisel quem diz - servem muito mais 
às investidas subversivas do que às boas práticas do regime 
democrático. Minando as instituições pelo ataque solerte, os 
inimigos das democracias terminam por destruí-la." 

É praticamente o que S. Ex• o Presidente Médici disse em Viço
sa, não há discrepância. Não há razão, portanto, para surpresa, e 
muito menos para escândalo. 

Ontem eu lia, repassado de alegria, as declarações do nobre Se
nador Roberto Salurnino, que é um dos homens preeminentes da 
Oposição brasileira, e S. Ex~ dizia algo parecido, não igual, mas algo 
parecido. S. Ex• chamava a atenção, cxatamente, para a necessidade 
de instrumentar o Estado- o que tem sido a nossa tese- desde que 

· - insistia o nobre Senador Roberto Saturnino, com o que nós con· 
corda mos- se elimine o grau de arbítrio que descaracteriza, eviden
temente, a democracia plena. 

O Sr. :'1/el~on Carneiro (MDR - RJ) - V. Ex• permite um 
aparte'! 

O SR. JARIJAS J>ASSARINHO (ARENA- PA)- Ouvirei 
V. Ex• com muito prazer. Gostaria só de continuar um pouco o 
raciocínio para lhe dar mais meios. É até uma atitude suicida minha, 
a de proporcionar mais meios, que V. Ex• destruirá mais facilmente. 
(Risos.) 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - V. Ex~ é muito 
generoso. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Então o 
nobre Senador Nelson Carneiro disse que se apaziguou consigo mes
mo quando leu declarações minhas. Minhas declarações, como disse 
muito bem o Vicc-Lídcr Virgílio Távora, estavam centradas. O 
fulcro a que S. Ex~. como engenheiro, se referiu, c o nobre Senador ... 

O Sr. Virgílio T:ívorn (ARENA- CE)- O nobre Senador Ro· 
hcrlo Saturnino sabe o que é fulcro. 

O SR .. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E o nobre 
Scn::dor Nelson Carneiro lnmbém snbc, S. Ex• estudou Física no 
segundo grau c ouviu falar cm Arquimedes, pelo menos sobre duas 
eis difcrcnlcs, uma das quais niio convém c i lar aqui. (Risos.) 
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O Sr. I'L•trõnio l'ortclht (ARENA- PI)- Eu lembro ainda 4uc 
c.~istc o sentido ligurado. 

O SR. JAIUHS 1':\SS:\IUNHO (ARENA- PA)- Tambi:m, 
sem dúvidu. Diria, então, que o que me espantou foi uma frase, que 
1111: pareceu muito rude. E 1111: cspanlou duas vezes: pela frase cm si c 
pela sua origem, insuspdtudu para mim. 

O Sr. Nelson Carneiro (M DB- RJ)- (Fura do microfone) 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não. Niio 
i: de V, E.~• Dificilmente: V. Ex• produzirá uma frase rude:. V, Ex• 
produz, se me permitir a idi:i~t. uma frase pérfida, no bom sentido do 
lcrmo. 

O Sr. Nelson Carneiro (M DB- RJ)- Mui to obrigado. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Se pode 
~:xistir isto: é ~~ frase intdigcnlc:, é a frase envolv<:nle qu<:, se o seu 
opositor não <:stiv<:r at<:nlo, ac~tba palmeando. É por isso, então, que: 
fal!!i na perfídia, mas no sentido, se posso considerar, bom do termo. 

A frase foi atribuída a um Deputado com o qual tenho muito 
boas relações pessoais, embora não tenha relações de amizade. E 
essa frase er:t contundente porque, c:m primc:iro lug~tr, da envolveu a 
Revolução inteira. Quando se diz que o Governo do Presidente 
Médici foi o mais corrupto dos Governos da Revolução, i: claro que 
se: admite que lodos o foram, uns mais, outros menos. Seria o que 
nós aprendemos na gramática, sc:ria o grau de comparação, e, neste 
caso, o Presidc:ntc: estaria no superlativo. 

O Sr. Luiz Viana (ARENA - BA) - Não houve corrupção 
com o Presidente Mí:dici e nem houve com nc:nhum dos govc:rnuntc:s. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nc:nhum 
dos governantes, concordo plenamente com V. Ex• Este i: o ponto. 

Mas hoje, um ilustre membro do Partido de V. Ex•. Senador 
Nelson Carneiro, com alta responsabilidade no Partido de V. Ex•. 
me assegurou que o Deputado, depois que leu minhas declarações, 
afirmou, por seu turno, que estava pronto para trazer o seu discurso, 
provando que no seu dir.curso não se contém essas expressões. 
Aguardo por isso. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA) - Ouço, 
com prazer. o meu Líder. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI)- Estou sendo infor
mado de que o Deputado vem de falar na tribuna da Câmara dos 
Deputados, cxatamcntc esclarecendo os fatos c os repondo nos 
devidos lugares. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ai está. 
M cu nobre Líder. agradeço o seu aparte, que i: elucidativo, c explico 
ao Senador Nelson Carneiro por que cu gostaria de só lhe dar o 
aparte depois de ter esclarecido este fato. Ouço, com muito prazer, o 
nobre baiano que representa, com inexcedível brilho. o Estado do 
Rio. 

O Sr. Nelson Carneiro (M DB - RJ) - Muito obrigado a 
V. Ex• Minha intervenção foi para apenas demonstrar que as 
acusações 4uc se fazem hoje ao Governo Médici resultaram do silên· 
cio que perdurou durante seu Governo. Acredito que, se fosse possí
vel a S. Ex• permitir a liberdade de imprensa, de debute, de 
explicações ao Congresso, se lcri:t dissipado toda essa onda que hoje 
nasce, morre c, amanhã, nasccr{t de novo, morrerá de novo, mas virá 
sempre, porque o silêncio é o pior inimigo dos governantes. Era este 
o motivo de minha intervenção. 

O SR . .JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Entendo 
o argumento de V. Ex•, ar)!umcnto com que, no gênero, estou 
inteiramente de :tcordo. N:t csrécic, tenho dllvid:ts. Acho, rc:thncnlc, 

que o que pode ucontcccr de: pior u um governo i: ~xutamc:nle não ter 
umu imprcnsu livre c rcsponsávc:l, como, evidentemente, deve ser 
unw Oposição. Mus, veja V, Ex•, nobre Senudor Nelson Carneiro, 
como uo globulizur V, Ex• ttunbi:m incorre c:m erro data venlu. Não 
senti, como outros Ministros não scntirum, a açào da protcçiio -
que pura mim scriu vuntajos~t - da censura. Por sete anos fui 
wmhatido .:0111 a maior ênfase por ~tlguns grundes jornuis deste Pais 
c, cntrc clcs, por c.xc111plo, O Estado de S. Paulo, que cu respeito 
como 11111 dos grandes órgftos d~t lmprens~t hrasikira. Discordavu ele 
dus minhus posições de Ministro de: Estado do Trabulho c: discor
duva. ~tindu nwis, d~ts minhus posições de Ministro de Eswdo du 
Educuçiio. Nuncu fui poupado e niio .:ntcndi, portunto, como esse 
silêncio. a que: V, Ex• s.: rcf'eriu, s.:ria umu cspécic de r.:doma u prote
ger o Gov.:rno intdro. 

É .:vid.:ntc que:, como lhe disse: o nobre Líder Pctrónio Portc:lb, 
c depois, no mesmo tom, o Vicc-lidcr Virgílio Túvora. umu coisu é 
rcal111cnte a possibilidade: de divulgur os f'utos, outra i: a possibilidade 
de cscand~tlizar fatos divulg:tdos. Vcju V. Ex• qu<:, qu:~ndo cu disse 
qw: há quem estcj:~ intercss:tdo n:~ ciz:iniu, c não cst:~vu errado. O 
exemplo que: lhe dci, o do Depu tudo do Purtido de: V. Ex•. é 
ilustrativo para cssu tese. Quer dizer, us mús palavras- segundo clc, 
que: é o melhor inti:rpr.:l.: do scu pensamento - forum tomadas 
inteir:~mcntc uo urrcpio do s.:u desejo, Para qué'? Para lançar uma pc
cha sobre um homem digno, como foram todos os Presidentes da 
R.:pública d.: 1964 para cá. E nr10 i: monopólio. Muitos houve, :~ntes 
de 196-l,também dignos e honestos. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
apart.:'? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Com todo 
o prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Esclareci ainda, 
na minha oração, que não me referia à intervenção do Deputado, 
porque o problema iria ser examinado na Câmara dos Deputados. 
Esperav~t que S. Ex• desse us explicações nccessári:~s. Não reufirmei 
o que disse o parlamentar, o oposicionista na Cámaru dos 
Dcput:~dos. Mas quero significar que V. Ex• foi o "patinho feio" do 
Governo Mi:dici, o único que era exposto, o único a ser malhudo 
pelos jornuis du Oposição, porque todos os outros eram acobcrtu
dos. A começar pelo Ministro da Fazenda cm suu politica finunceira. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não creio 
cu que todos os outros. Vários outros ministros também sofreram cri
ticas. Então, V. Ex• pode chegar, no máximo, a concluir que haveria 
uma censura setorizada. 

Vou dizer mais: tive imensa dificuldade de obter, como Ministro 
de Estado, a publicação da minha versão, acreditando naquele 
provérbio chinês de que todos os fatos têm três versões: a sua, a mi
nha c a verdadeira. Queria dar a minha, pelo menos. E veja V. Ex• 
que também esbarrei cm dificuldades quanto a isso. Isto é continuo. 
Há dias ia receber um titulo na cidade de Tubarão, cm Santa Catari
na, c o jornal Correio do Povo, que é também um dos maiores jornais 
deste Pais, publicava - o que me espantou, pela manhã, ao ler -
publicava que a Câmara de Vereadores se negava a me dar o titulo. 
Com humor, disse ao meu acompanhante: negar não podem mais, 
porque me deram há 5 anos; podem negar-se a me entregar, mas não 
a conceder, porque o titulo está concedido. Chego a Tubarão c sou 
saudado pela ARENA c pelo MDB, por um representante do Parti
do de V. Ex•. Veja que há equívocos. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- A Oposição é generosa c 
o titulo é muito merecido. 

O SR •. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Alguns tí· 
lu los ganhei até por iniciativa do MDB, o que prova o que V, Ex• dis
se: que é uma oposição generosa, bondosa, amiga c que jamais con· 
funde os fatos. 

Antes de prosseguir. ouvirei o nobre Scn:tdor Ruy Santos. 
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O Sr. nuy Santos (ARENA- BA)- Eu queria apenas dizer a 
V. Ex• que a expressão injuriosa do Deputado não pode ser contes
tada por uma possível publicação do seu discurso cm Diário do Con· 
grcsso, porque o poder de polícia da Mesa pode ter cortado cxprcs· 
sõcs, ou mesmo o bom senso de algum companheiro pode ter re
comendado tirar. Se a imprensa publicou~ que ele de fato usou as ex
pressões grosseiras. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte, antes da resposta de V. Ex•'! (Assentimento do orador.) Eu 
acredito que nós estamos aqui para apgar fogo e não para acender 
fogueira. 

O Sn. JAnBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- É verda
de: e para trazer rosas c não rosas com espinhos. Mesmo com espi· 
nhos, nós saberemos recebê-las. 

Ouço o nobre Senador Alexandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Nobre 
Senador Jarbas Passarinho, preparava-me para apartear e solidari
zar-me com o nobre Senador Nelson Carneiro por antecipação das 
suas apreensões, numa demonstração do seu elevado espírito públi
co. Aliás, S. Ex• sempre o teve pelas Casas onde passou, satisfeito e 
jogando nores pela constatação da não divergência entre o Governo 
Mi:dici e o Governo Geisel. Mas, o assunto, como V. Ex• notou, es
corregou c veio até as suas origens, trazendo à baila o discurso 
pronunciado na Câmara dos Deputados por um Deputado do MDB, 
contendo altos insultos ao Governo probo do Presidente Mi:dici. Ou
vi, com muita atenção, o aparte do nobre Senador pelo Rio Grande 
do Sul Senador Paulo Brossard, ao discurso do Senador Nelson Car
neiro, c, concordei inteiramente que nós, parlamentares, não poderia
mos continuar fazendo propaganda do comunismo no Brasil res
ponsabilizando-o por tudo o que se passa neste País. Mas, ao mesmo 
tempo que concordei, lembrei-me de uma outra prática muito na mo
da, de que também discordo. E aqui não vai nenhuma referência ao 
Senador Nelson Carneiro. É que durante os governos revolucioná· 
rios ataca-se os Ministros e poupa-se o Presidente. Quando os gover· 
nos deixam o poder, poupa-se os Ministros e ataca-se o Presidente. 
Ora, veja V. Ex• que isso é uma prática pouco recomcndâvel, mais ou 
menos idêntica à de se apontar o comunismo como responsável por· 
tudo no Brasil. O que eu acho, Senador Jarbas Passarinho, é que de
ve ser posto termo na primeira e na segunda, não deve ser repetida a 
primeira tampouco a segunda. Digo a V. Ex• e afirmo, que os insul
tos pronunciados contra o Governo do Presidente Médici, na Câma
ra, não engrandeceram o autor, tampouco atingiram o Governo do 
Presidente Médici. A ele, se não se faz agora justiça, a História ha
verá de fazê-lo pelo grande c relevante serviço prestado ao Brasil. E a 
nós, parlamentares, cabe esperar para ver - refiro-me aos que não 
desejam ver- que naqueles cinco anos do Governo Médici o Brasil, 
na pessoa do seu Ministro, principalmente o mais atingido- que é o 
ex-Ministro Mário Andrcazza- realizou com probidade pelo Brasil 
no setor dos Transportes o que vã rios Governos no passado não pu
deram fazer. Muito obrigado. Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite V. Ex• um apar· 
te'? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço 
o aparte do nobre Senador Alexandre Costa c, antes de dar o aparte 
ao nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, gostaria de acrescentar 
um fato. 

Recebíamos nós- no Governo Presidente Médici - informa
ções sobre os discursos que eram pronunciados nas duas Casas do 
Congresso. Era meu hábito, às sete horas da noite, receber uma rese
nha do que se referia ao Ministério, que bem ou mal cu dirigia, c ao 
Estado do Parú. 

l.i. muitas vetes. discursos da maior violência verbal. da maior 
falta de senso, inclusive, nos ataques pessoais ao Presidente Médici, 

que er•1 tratado, preli:rent~mente por um nobre Deputado- s~mpr' 
.:um o "um Cieneralquc ocupa a t>r~sidancia da República", 

Or.1, se os fatos nào mudaram, se os Presidentes da República 
tém sido el~itus por via indir~w. pelos Congressos cadentes, então, 
touns ns gener•lis deveriam merecer o mesmo tipo de tratamento. 
Nesse pnntn estou inteiramente de acordo com o nobre Senador Ale
\•lndre Cosw. Parece-me que alguns- e não estou me referindo aos 
meus comp•mheiros aqui presentes - alguns preferem sempre dizer 
que "o rei é bom mas está mal assessorado", enquanto o rti dispõe 
do poder de polícia, poder de império e possa responder prontamen
te aos insultos recebidos. 

Isso, realmente, não í: nobre. 
Ouço o nobre Senador Paulo Brossard, pela prccedí:ncia no pe· 

dido. 
O Sr. Paulo lirossard (M DB - RS) - A observação do nobre 

Sen•1dor Akxandre Costa é que motiva o aparte que lhe vou dar. 
Mas, •1goru, justificado particularmente pela parte final das suas 
observ.1ções. Quer me parecer que é preciso distingUir. As críticas 
podem ser endereçadas ao Ministro c só ao Ministro, a despeito de o 
Ministro ocupar um cargo de confiança do Presidente mas, via de re
gra, no regime aluai, a critica feita ao Ministro atinge, tambi:m, o 
Presidente, exatamente porque o Presidente i: o Poder Executivo c o 
Ministro é seu mero auxiliar. Realmente, o que de bom ou de mau se 
disser de um Ministro, via de regra, se aplica ao Presidente, embora 
cm circunstâncias especiais possa ser endereçada apenas ao Ministro, 
pela r•1zào simplíssima de que no sistema atual, o Presidente í: o 
Poder Executivo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ao agra
decer o aparte de V. Ex• cu chamaria a atenção do Senador Nelson 
C.1rneiro pura uma interpretação que S. Ex• deu, quando nos brinda
va com a palavra. Exatamente a esse fato de que o Presidente Gcisel, 
corrctamcnte é: claro, admitindo a liberdade da imprensa, teria sido, 
nas palavras de S. Ex•, o nobre Senador pelo Rio de Janeiro, 
bencliciado pelo fato de poder ter dado explicações desde logo. En
tretanto não faltou, mesmo na palavra do nobre Senador Brossard, 
uma •1preciação preliminar cm que S. Ex•. traduzindo precisamente 
este pensamento que agora me reitera- de que governo presidencial 
é o presidente com seus ministros- S. Ex• dizia: "Num país civiliza
do, um escândalo como esse, já teria posto o governo na rua". 

Essas expressões foram publicadas na i\lanchete c cm alguns 
jornais. Tive oportunidade de debater com S. Ex• posteriormente. 

O pensamento que todos sabemos do Senador Brossard i: niti
damente, basilarmcntc, o de um parlamentarista. não de um con
gressista, mas de um parlamentarista, repito, um homem que chega a 
mudar a sua candura natural cm quase furor verbal quando ataca o 
presidencialismo cm favor do parlamentarismo. S. Ex• chega a 
adjctivar, ainda disse no debate que tivemos, o regime prcsi
dcnchliista com formas realmente muito severas. 

O Sr.l':lUin Brossard (MDB- RS)- É o meu amor ao Brasil c 
a minha fidelidade à democracia. 

O SR .. L\IHlAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mas, pe
ço a V. Ex• que não queira ter no Brasil uma noiva exclusiva de 
V. Ex• Acho que todos somos enamorados pelo Brasil. 

Ouço, neste momento, o aparte do nobre Senador Luiz Viana. 

O Sr. J.uiz Viana (ARENA - BA) - Apenas desejaria 
secundar o nobre Senador Alexandre Costa quanto à convicção, que 
tambi:m tenho, de que o Brasil fará justiça ao Governo do Presidente 
Mi:dici pelos relevantes serviços que S. Ex• prestou ao Brasil ao lon
go de todo o seu Governo. Mas, cm particular, como governador do 
Estado da Bahia, ao tempo do Governo Médici, quero deixar, aqui, 
o depoimento, o testemunho, diria de gratidão ou de reconhecimento 
dos baianos, pelo que S. Ex• 1[1 deixou. O Governe Médici, sobretu
do, pela fixação do p<ilo pctroquímico do Nrrdcstc, cm Camaçari. 
jamais scrú esquecido dos baianos, uma vct que lú plantou n real 
prngrc;so c lbenvolvimcnto do nosso Estado. Era este o ap:1rtc que 
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cu •1ueri~t d~tr ~~ V. Ex• para ddxar consign~tdo, r~alm~nt~. essa 
convicção d~ qu~ o Pr~sid~nt~ Mi:dici passarú, s~m dúvida, à His· 
tória, como um dos grand~s Pr~sid~ntes do Pais. 

O Sr. lldwr llius (ARENA- BA)- V. Ex• m~ p~rmitc um 
ap~tflc'! 

O SR. J.\IUIAS 1'.\SS.\IU:'\1110 (ARENA- PA)- Agradeço 
viv~uncntc a V. Ex•, nobr~ S~nador LuiL Viana. Quanto a isso sou 
tr~tnqüilo ~m rdaçào tambi:m à Oposição. V. Ex• s~rviu, com o 
brilho habitual, o Gov~rno do Presidente Cast~llo Branco; t~ste· 
munhou os dramas pessoais d~ S. Ex•, quando tinha qu~ optar por 
soluções que nfto eram aquelas as mais convincentes com o s~u 
próprio feitio de estadista. 

Ent cu, num escalão m~nor, tambi:m um auxiliar do Presidente 
Castcllo Branco, como Governador do Estado do Pará. Mais tard~ 
veriliquei que, passado o tempo c, prineipalm~nt~. após a mort~ do 
Presidente Castcllo Branco, como esta Nação com~çou a modilicar 
os seus concdtos c como a ligura do Presidcnt~. dia a dia, ganha as 
dimensões que ainda não chegaram àquelas que todos nós sabc:mos 
que sfto ~ts verdadeiras do estadista que: S. Ex• foi. 

Então, cu tambi:m estou tranqUilo de que, passados os períodos 
cm que nós- mc:smo com a fidalguia de um Nelson Carneiro- va
mos analisar um problema c somos, de: algum modo, suecionados pc
la questão partidária, fazemos como critica àqueles Govc:rnos mais 
recentes. 

Esses Governos da Revolução, no meu entender - c falo neles 
porque: só entrei n~t vida pública a partir deles -deixarão marc:tdos 
dclinitivamc:ntc:, neste Pais, a passagem deles como Governos si:rios. 
probos, extremamente trabalhadores c proficientes. 

O Sr. Heitor l)ias (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um ap:u
tc'! 

O SR •. IARBAS I'ASS..\RINHO (ARENA - PA) - Ouço o 
nobre Senador Heitor Dias. 

O SR. !'RESIDENTE (Benjamim Farah)- O tempo de V. Ex• 
está esgotado. 

O SR .. 1..\RBAS I'ASSARINHO (ARENA - PA) - Já ter
minarei, Sr. Presidente. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Cabe-me, Senador 
Jarbas Passarinho, não apenas subscrever mas louvar as palavras do 
ilustre Senador Luiz Viana que foi, durante quatro anos, Governa
dor do Estudo da Bahia. Quero declarar que o Presidente Médici, 
inegavelmente, projetou-se, sobretudo, pelo interesse demonstrado 
cm favor da solução dos grandes problemas nacionais. Não vou ago
ra enumerá-los porque seria supérfluo. Mas irei bater numa tecla que 
pode merecer, essa ou aquela divergência, que é a Transamazónica. 
S: Ex• teve os seus olhos voltados exatamcntc para aquela região on
de estava o grande vazio nacional. Qualquer que seja o erro que, sob 
certo ângulo técnico, possa ser examinado essa obra, o que ~c há de 
ver é que foi um empreendimento pensado c projetado com os olhos 
voltados para o engrandecimento do Brasil. 

O SR .. !,\RIJAS I,ASSARINHO (ARENA - PA) - Muito 
grato ao nobre Senador l-leitor Dias, c ouço o Senador José Sarncy. 

O Sr. Nelson Carn~iro (M DB- RJ)- E. depois V. Ex• me da
ria um aparte'! O último. 

O SR .. J..\IUI,\S PASSARI:-.1110 (ARENA- PA)- Pelo pra
zer de que a voz de V. Ex! seja a última a ressoar neste plenário, peço 
a V. Ex• que me permita a inversão c que cu ceda a palavra primeiro 
ao Senador José Sarncy. 

o SI!. I'I~ESII>E:-.ITE (Benjamim Farah)- Peço permissão ra
ra avisar ao nobre orador que já vamos entrar para a Ordem do Dia, 
pois V. Ex• jú ultrapassou de muito o seu tempo. 

O SI~. J.\IUIAS I'ASS,\IUNIIO (ARENA - PA) - Sr. 
Presidente, é inclusive proibido dialogar com· a M~su. V, E.x• can
cchtndo os apartes cu nào posso dtl-los. Agora prcf~ria que fosse p~lu 
<tt;tto de V. Ex• do 4u~ pela minha. 

O Sr N••lson Curndro (MDB- RJ)- Não. São dois apttrtcs 
<~penas c o Presidente é generoso. 

O Sr. Jus~ Sarne)' (ARENA- MA)- Senador Jarbas Passari
nho, cu 4ucria, tambi:m, dizer da minha inteira concordáncia com o 
aparte aqui proferido pc:lo Senador Alexandre Costa, no que diz 
respeito ao Presidente Mé:dici. E, trazer, també:m, o meu test~munho 
de Governador. Posso dizer o quanto aquele: Prc:sidentc fez pelo Pais 
c, particul:trmente, pelo Nordeste. Nós, do Maranhão, devemos a 
Sutt ExcclénCÍa a decisão de implantação do pólo sidcrCtrgico do I ta
qui. Quando essa deci.ão foi tornada irrc:versivel, pelo Presidente 
Gcisd, tive oportunidade de relembrar a açào pioneira do Presidente 
Médici, de vital importância para o futuro do nosso Estado. lgu:d
mcntc seria de extrema injustiça se não trouxi:ssemos, neste instante, 
o nosso depoimento sobre o grande: trabalho do Ministro M úrio 
Andrcazza, no Brasil inteiro, no sc:tor dos transportes. Foi ele o 
maior batulhador pela abertura das estradas de integração nacional, 
da visão de uma Amazónia interligada ao Nordeste, ati: então ccono
mias separadas. Enlim, foi uma pr~scnça constante: durante todo o 
tempo do Governo Mi:dici, governo credor da Nação de uma era de 
prospcrid:tde. Isto, ~vidcntcmc:ntc, não exclui, o elogio da plêiade de 
homcns públicos que servia aquele govc:rno, e nesta, não podemos es
quecer a figura de V. Ex•, trabalhando no Ministério da Educação 
para o Brasil. 

O SR. JARHAS PASSARI:-.:HO (ARENA - PA) - Muito 
obrigado, nobre Senador J<lSÍ: Sarney. Mas saiba V. Ex• que: fico 
profund:tmcntc feliz, não só cm ouvir sua palavra cuidadosa cm rela
ção a seu amigo, como :1 palavra justa de V. Ex• cm rclaçào ao Minis
tro M:irio Andreazza. 

Concedo o ap~trte ao nobre Senador Nelson Carneiro, c depois 
concluirei, Sr. Presidente. 

O Sr. :-./clson C:trnciro (M DB- RJ)- Nobre Senador Jarbas 
Passarinho, V. Ex• c o Prcsidente Mi:dici devem rejubilar-se com o 
meu discurso, porque aí se abriu .1 oportunidade para que vários ora
uores significassem seu apreço pela obra realiLada por aquele 
Presidente. Minha intervenção na Tribuna não foi para criticá-lo. V. 
Ex• sabe que, cm 47 anos de vida pública, nunca joguei pedras cm 
quem não está no poder. Durante o período de Governo do Presiden
te Médici criti4uei-o da4ui muitas vc1.es, mas li-lo desta Tribuna. Ho
je, critico o Presidente Ernesto Geiscl. Mas o que cu quis situar foi 
minha alegria, porque dissipei as dúvidas que estavam no meu espíri
to quanto a uma po~sívcl divergência entre os dois chefes militares. 
Hoje. estou convencido de que estas dúvidas não existem, porém 
4uis I.JUC estas minhas ~lcgrias fossem partilhadas pela Cas~. c que 
licasscm apenas, num dia de tanta festa, um punhado de rosas no 
meio dos Anais do Senado. Só isto. Não há nenhuma intenção no 
meu discurso c nenhuma restrição ao Governo Médici, mas cm todo 
c:tso foi um ensejo para permitir as manifestações dos nobres 
apartcantcs. 

O SR .. JARIIAS I'ASS,\RINIIO (ARENA - PA)- Se nada 
tivesse havido, bastaria o aparte lir.al de V. Ex• para que todos nos 
rcgo1.ijússemos. 

O Sr . .Jo,é Sarncy (ARENA- MA)- É que o discurso das ro
s:ts do Senador Nelson Carneiro só tinha espinhos. 

O SR .. lA lUlAS I'ASSARINIIO (ARENA- PA)- Concluo, 
Sr. l'rcsidcntc, dtzendo apenas que realmente me comove a prcocupa
.;:ul do Scnadnr Nelson Carneiro. Sei que ela é justa c correta, por
I.JUC mesmo para a Oposiç:lo não seria o melhor rumo, na dircçiio do 
poder ou na dirc<,;:'to da consolidação de uma democracia que prclcn· 
dcnlt" rcalit.ar neste País, uma cisito, uma divis:'to, um choque, um 
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conllito entre o Presidente Geisel e o ex·Prc:sidente Médici. Por isto, 
peço humildemente <to s~nador Nelson Carneiro que aceite congra· 
tul<tr·mc com seu discurso, (Mui to bem! Palmas.) 

O SR. !'RESIDENTE (Benjamim Farah) - A Presidência 
comunica ao Plenário que a sessão conjunta convocada para 
amanhã, às 11 horas, foi transferida para às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Sobre a mesa, re
querimento que será lido pelo Sr. lY-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NY 365, DE 1976 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea "c", do 
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nY 54, de 1976 
(NY 2.55'd-A/75, na origem). 

Sala das Sessões, em 18 de agosto de 1976. - Franco Monroro. 

O SI~. !'RESIDENTE (Benjamim Farah)- De acordo com o 
disposto no art. 375, III, do Regimento Interno, este requerimento fi. 
gurará na Ordem do dia da sessão seguinte. 

O SR.I'RESIDENTE (Benjamim Farah)- Passa-se: à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena
do nY 'd9, de: 1974, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que 
dispõe sobre a denominação de vias e estações terminais do 
Plano Nacional de Viação, e dá outras providências, tendo 

Pareceres, sob nYs 267, 268, 447 e 448, de 1976, das 
Comissões: 
- De Constituição e Justiça, 19 pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade do projeto, com a emenda 
que apresenta de nY 1-CCJ: 2~ Pronunciamento: favorável à 
emenda de plenário, nos termos de subemenda que apresenta; 
- De Transportes, Comunicações e Obras Públicas, 19 Pro
nunciamento: favorável ao projeto e à ~menda da Comissão 
de Constituição e Justiça; 29 Pronunciamento: contrário à 
emenda de plenário e à subemenda da Comissão de Constitui
ção c Justiça. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 20 de maio 
passado, com apresentação de emenda cm plenário. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PRO.IF.TO DE LEI DO SENADO 
N~ 119, de 1974 

Dispõe sobre a denominação de vias e estações terminais 
do Plano Nacional de Viação, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. f9 As estações terminais, obras-de-arte ou trechos de via 

do sistema nacional de transporte terão a denominação das locali
dades cm que se encontrem, cruzem ou interliguem, consoante a no
menclatura estabelecida pelo Plano Nacional de Viação. 

l'arúgrafo único. Na execução do disposto neste artigo será ouvi
do previamente, cm cada caso, o órgão administrativo competente. 

A rt. 2" Mediante lei especial, observada a regra estabelecida no 
artigo I• c de acordo com a modalidade de transporte, uma estação 
terminal, obra-de-arte ou trecho de via poderú ter, supletivamente, a 
designaç;lo de um fato histórico nacional ou de nome de hrusilciro 
que tenha prestado relevante serviço a determinado setor de viação. 

Art. Jv Sito mantida• as denominações de est~çõc:s terminais, 
obras·de-arte e trechos de vias aprovadas por lei. 

Art. 4v O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no pra
w de noventa (90) dias, estabelecendo, inclusive, o início de sua 
execução. 

Art. 5'-' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Arl. 61' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Em votação a 
subemenda da Comissão de Constituição e Justiça à Emendan9 1-• 
CCJ. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
s.:ntados. (Pausa.) 

Aprovada 

Aprovada •• subemc:nda, ficam prejudicadas a Emt:nda nv 1-CCJ 
c a Emenda dt: plenário. 

A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de ser redigido o 
vc:ncido para o s.:gundo turno regim.:ntal. 

É a s.:guint.: a subemenda aprovada: 

SUBEMENDA À EMENDA N9J-CCJ 

D~-se ao art. 29 do projeto a s.:guinte Redação: 

"Mediante lei especial, e observada a regra estabelecida 
no artigo anterior, uma estação terminal, obra de arte ou tre
cho dt: via poderá t.:r, supletivamente, a designação de um 
fato histórico ou de nome de pessoa falecida que haja presta
do rcl.:vante serviço à Nação ou à Humanidade," 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) -Item 2: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
S.:nado n9 110, de 1974, do Senhor Senador Nelson Car
neiro, que destina à Fundação Nacional do lndio. subven
ções não recebidas pelas instituições beneficiárias. tendo 

PARECERES, sob n•s 354 a 356, de 1976, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

-de Agricultura, favorável ao projeto com a Emenda 
que apresenta de n9 1-CA; c 

- de Finanças, contrário ao projeto e à Emenda da 
Comissão de Agricultura, com voto vencido, em separado, 
do Senhor Senador Mauro Benevides. 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão de 28 de junho 
último, tendo a discussão adiada para a presente Sessão, a requeri
mento do Sr. Senador Lázaro Barboza. 

Em discussão o projeto c a Emenda, cm primeiro turno. (Pausa.) 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Sem revisão do 
orador) - Sr. Presidente, meu ohjetivo era dar melhores recursos 
aos índios, cm homenagem aos donos desta terra. Razões de ordem 
técnica justificam, porém, o parecer da Comissão de Finanças 
entendendo que, sendo vcrha orçamentária não há necessidade de se 
destinar aos índios. Mas, deixo aqui o meu apelo para que o Gover
no examine a possibilidade de fazer reverter para a Fundação Na
cional do I ndio essas stJbvcnçõcs que damos às associações de cari
dade c que, niio recebidas, terminam caindo em exercício findo c 
nunca mais são procuradas. Então. lcmhrci-mc das origens do Brasil 
c daqueles índios que receberam Cahral em Por:o Seguro, no dia 22 
de ahril de I SOO, e ofereci o projeto, mas, a Comissão de Finanças foi 
contra. Espero que doutr;t vez seja mais generosa com os índios que 
silo donos desta terra. Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Não havendo muis 
quem queira fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerr:1da. 
Em votaçi\o o projeto, sem prc:j uízo das Emendas. 
Os Srs. Senadores que: o aprov:1m, queirmn pc:rmanc:cc:r 

sentados. (Paus:l.) 
Rejeitado. 
Rejeitado o projeto, licam prejudicadas as Emendas a de 

oli:rc:cidas, 
A mati:ria vai :10 arquivo. 

1': o seguinte: o projeto n:jc:itado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 110, de 1974 

Destina à Fundação Nacional do lndio subvenções não 
recebidas pelas instituições beneficiárias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 São destinadas à Fundação Nacional do lndio, para 
assist~ncia aos silvícolas, as verbas 'orçamentárias oriundas de: 
subvenções propostas pc:los parlamentares e que não h:~jam sido 
recebidas, de acordo com a lei, pc:las entidades beneficiárias. 

Par{lgrafo único. As verbas de que: trata este artigo serão 
aplicadas no custeio dos serviços de assistência ao índio, nos termos 
do artigo 16, item III, do Decreto n9 68.377, de 19 de maio de 1971. 

A rt. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) -Item 3: 

Discussão, em primeiro turno {apreciação preliminar da 
constitucionalid:~dc e juridicidade, nos termos do Art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nç 12. de 
1976, do Sr. Senador Franco Montoro, que eleva o valor de 
benefícios mínimos a c:~rgo do INPS, dando nova redução :10 

§59 do Art. 39 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo 
PARECER. sob n9 351, de 1976, d:~ Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade c 

injuridicidadc, com voto vencido dos Srs. Senadores Leite 
Chaves c Nelson Carneiro. 

Sobre a mesa. requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9. 
Sccretflrio. 

Ê lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N9366, DE 1976 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno. rc· 
queiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 12, de 
1976, a lim de ser feita na sessão de 16 de setembro próximo. 

Sala das Sessões, cm 18 de agosto de 1976.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE {Benjamim Farah) - Em votação o 
requerimento. 

O SR. RUY SANTOS {ARENA- B1\)- Sr. Presidente. peço 
a pahiVra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE {Benjamim Farah) - Tem a palavra 
V. Ex• 

O SR. RUY SANTOS {ARENA - BA. Para encaminhar a 
vnt;u;;lo. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Apenas duas palavras: já declarei, aqui cm plcn{irio, que sou 
contra o adiamento de projctos que tiveram Pareceres contrúrios da 
Comi~~ào de Constituição c Justiça, por inconstitucional. Mas, esse 
requerimento é do nohrc Líder Franco Montorn. que me aprc~cntou 
ra1iics rara o seu cncaminhnmcntn. Por estas cmHiiçt1es. arrnvo n re
querimento. (Muito hcm!) 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SI')- Peço u palavru, 
Sr. Presidente, paru um csclurcdmcnto. 

O SR. PRESII)ENTE {Benjamim Farah) - Tem a pulavru 
V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP. Para uma observa· 
ç;1o. Sem rcvisà,l do omdor.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

A :llegaçào da Comissiio de Justiça i: de que não hú recursos, 
não hú indicação d:~ fonte de recursos, pura atender o benefício. 
Sustcnt:m10s que esses recursos existem c, para a sua demonstração, 
formul:unos um Requerimento de Informações p:~ru quc o próprio 
Exccutivo informe :1 cxist<:ncia desses recursos, o que: virá suprir a 
inconstitucionalid:~de alcgad:1. 

Com esta r:~ziio. :~cdt:l rela nobre: Maioria, parece·me perfeita· 
mcntejustilicúvcl o :~diamento. (Muito bem!) 

O SI~. l'RESIDE:'oo/TE {Benjamim Farah) - Em votação o 
requerimento. 

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

Aprovado. 
De :~cordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará em 

Ordem do Dia da sessão de 16 de setembro de 1976. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. Há, ainda, oradores inscritos. 

Concedo a palavra, em primeiro lugar, ao nobre Senador 
Danton Jobim. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Hoje assistimos, nesta Casa, a uma batalha de nores, a um jogo 
floral. entre a Bancada da Oposição e a Bancada do Governo. 
Talvez. tenhamos tido, nesta tarde, a mais amena das sessões do 
Senado da República, desde que, aqui, tenho a honra de ter assento. 

Faço votos, Sr. Presidente, para que esse debate tenha frutos, 
pois ao que parece se chegou à conclusão de que, nem da parte do 
meu nobre colega de Bancada, Sr. Senador Nelson Carneiro, c nem 
da parte do Líder da Maioria e dos que intervieram na discussão, 
houve divergência maior. Na realidade, todos concordam em que 
não houve, não existe- pelo menos assim dizem os representantes 
da Maioria - qualquer divergência entre o General Emílio 
Garrastazu Médici c o Presidente Ernesto Gciscl. É bom que assim 
scja, Sr. Presidente. porque essa divergência não teria o menor 
sentido, se ela não fosse o resultado de uma fissura, de uma cisão, 
nas Forças ,\rmadas do País. 

Ora, Sr. Presidente, o que poderia acontecer de mais nefasto ao 
Br:~sil. neste momento, seria, justamente, a desunião das Forças 
Arm;1das. A verdade é que, neste momento, vemos que o MDB, a 
Oposiçiio, se tem mantido prudentemente à parte de certas querelas, 
de certos boatos, de certas intrigas que poderiam, sem dúvida, 
toldar, ainda m:~is, o ambiente político cm nosso País. 

Acha·sc encerrado, a esta altura, para certos representantes ou 
rorta·vozes do Governo, o chamado caso das mordomias c dos 
abusos que se cometem visando ao favorecimento de membros dos 
altos escalões administrativos. Já louvamos os atos corretivos do 
Presidente da República, mas julgamos ser necessário que r,ão se 
li que por ai. Se nào volt:~mos a analisar o problema é para que não se 
dig:~ que os homens da Oposição querem aumentar a aniçào do allito 
remoendo um tema tão penoso como este, 

Preocupado devr estar, sem dúvida, o próprio Scn hor Prcsidcn· 
te da República, o honrado General Ernesto Gciscl. Mas, se gos
taríamos de ver encerrado o assunto, o mesmo não acontece com o 
bravo Líder da Maioria na Câmara dos Deputados. que faz questão 
de revolver, de quando cm quando, a ferida, não para curá·la, para 
cautcritú-la, se Jlossívcl, mas para convcrtê·la num mal que cnnta· 
mine a Oposiç;lo legal deste País com o virus da difamação 
subversiva a serviço de um esquema sinistro. 
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O yue conviria ao ilustre prócc:r mineiro, colocado nu direção du 
Bancada Arc:nista na Cümara, logicamente, seria dur u questão por 
encerrada conliundo na açào vigilante do Presidente du República, 
que parc:c~ interessado em seguir u máxima famosa de ~odrig.ues 
Alves, yuando subiu uo Governo, isto i:: "Olhos abertos c mqu~rnos 
fechados". Ou seja, mais vale evitar novos abusos que pun1r os 
velhos, yuando o mal já está feito. . 

No tempo da República Velha Sr. Pres1dente, Srs. Senadores, 
havia corrupção, aliás, e havia abusos, e também muita malc:dicênci.a 
em relação aos Governantes. Mas os homens que cercavam os Presi
dentes eram políticos experientes e austeros, de vida exemplar, que 
procuravam pairar acima disto tudo e não se preocupavam com a 
maledicência. 

Não havia a preocupação de c:stabelc:cc:r confronto entre o nível 
de vida de um ministro de Estado ou do Dirc:tor de uma empresa ou 
serviço governamental com os padrões dos banqueiros e capitalistas 
que geriam os seus próprios negócios. Não havia essa preocupação, 
Sr. Presidente. 

Ser Ministro era, para um político, atingir o degrau máximo de 
sua carreira, já que a Chefia do Poder Federal era uma hipótese 
dificílima de se realizar. Todos consideravam o posto como um onus, 
que se pagava para ser tocado pela graça do Estado. E a glória de 
servir com eficiência e honradez o País era paga suficiente, naquele 
tempo, dos sacrifícios inerentes ao exercício da alta função. 

Ninguém cobrava ao País esses sacrifícios, porque, na austeri
dade daqueles tempos, a Pátria nunca devia nada aos que a serviam, 
nem mesmo a gratidão. Todos haviam aprendido com o Padre 
Antônio Vieira a velha lição: "Se servistes à Pátria e ela vos foi 
ingrata, fizestes o que devíeis, e ela o que costuma." . 

O Presidente da República mais atacado ou suspeitado, naquele 
período republicano, e justamente, aliás, na sua honradez, foi 
Epitácio Pessoa. Quis abrir o~ salões do Catete, algumas vezes, para 
recepções, tendo em vista que estávamos nas comemorações do Cen· 
tenário de nossa Independência. Mas logo, mudou de parecer, depois 
de realizadas umas duas recepções. E diz ele, em seu livro "Pela Ver
dade", que mudou de parecer porque suas finanças particulares não 
podiam sustentar esse luxo. 

Quer dizer, Sr. Presidente, que, naquela época, as recepções 
eram pagas do bolso da representação daqueles que as davam. 

Há quem diga que aspiramos demais, quando queremos a per
feição democrática, pois a plenitude democrática nunca existiu cm 
qualquer país do mundo. 

Realmente, Sr. Presidente. Quem é que disse que a democracia 
perfeita existiu cm qualquer parte? Quem falou em "plenitude 
democrática", neste País, foi o honrado ex-Presidente Médici. Usou, 
entretanto, de uma hipérbole, que só se podia atribuir à firmeza c à 
sinceridade de sua intenção. Passamos a usar dessa expressão, nós 
Oposicionistas, para resumir o ideal que nutríamos em consonância 
com o pensamento do intérprete supremo da Revolução àquele 
tempo. 

Sabíamos- c quem é que não sabe?- que todos os sistemas de 
Governo são sujeitos à evolução c a ajustamentos através do tempo. 
Sabíamos que o foro da cidadania, que é a base do sistema democrá
tico, se foi ampliando através do tempo cm todos os países que o 
conservam, na esfera cultural do Ocidente. E sabemos também, 
:1gora, que hi1 uma na'ção do Ocidente cm que, ao invés de ampliar
se, reduz-se dia a dia o papel da cidadania na formação c na partici
pação do Poder Político. Este País é o Brasil. 

Assim cumo o General Médici cunhou a expressão "plenitude 
dcmocrMica", f:1lando à imaginação da nação política, o General 
Gciscllançou a handcira da "distensão" económica, social c política, 
frisou hcm, desafiando a "imaginaçf10 criadora" dos nossos homens 
públicos. 

A imaginação funcionou, embora modestamente, a A R ENA 
procurando adivinhar o que o Presidente queria c o M DB rcdo· 
hn111do suas cspcrançus numa nhcrtura dcmocri1tica. 

Das três Graças, a única que nos deu realmente o ar de sua 
gr<IC41 foi a distensão social. Houve progressos. A economia, cm 
lug:tr de distender-sc entretanto encolheu-se. E a política? Esta nem 
se4ucr se encolheu: recolheu-se, a ponto de ser difícil encontrá-la, 
hoje, sob o clima de ameaças com que procuram sufocar a Oposição, 
neste ano eleitoral. 

Há outra afirmação, a que eu queria rapidamente fazer referên
cia antes de terminar, nesta hora vespertina dos nossos trabalhos, 
partida de certos oradores do Governo, que brada aos céus: Vivemos 
sob o estado de direito, porque temos leis, sejam elas oriundas dos 
poderes constitucionais ou dos revolucionários (institucionais). 

Quem i: qu~ não pode definir o estado de direito entretanto? 
Qualquer estudante o faria. É aquele no qual se consagra o governo 
das leis, c não dos homens. 

Uma revolução vitoriosa pode editar leis transitórias, - cm 
geral edita que devem ser obedecidas, evidentemente- c ai daqueles 
yue não as obedeça mas estas vigem até: que se corporifiquem num 
estatuto submetido à vontade popular, cujos representantes o 
aprovam e promulgam. Esse estatuto é a Constituição. Acima da 
Constituição, a Lei das Leis, nào hã nada nos países regidos pelo 
Estado de direito. 

Mui tas vezes- bem sei - os princípios constitucionais conni
tam com a realidade social. É inevitável esse velho conflito entre a lei 
e a vida aparecer aqui e ali. Mas o constitucionalismo gera um certo 
formalismo benéfico, um ritual que disciplina a conduta dos deten
tores do poder. 

Tenho na memória Sr. Presidente, um episódio que ilustra bem 
o que digo. Meu irmão, o então jornalista José Jobim, achava-se em 
Lisboa em 1930. Fidalgamente recebido por Washington Luis, que 
ali estava exilado, não obteve a entrevista desejada, mas um diálogo 
cordial. À certa altura, o Presidente deposto chegou a protestar 
contra as prisões que se efetuavam amiúde no Brasil, depois do 
advento da Revolução. E o jornalista interrompeu para dizer: -
"Mas, Sr. Presidente, eu também fui preso no seu Governo." E 
Washington Luis lhe perguntou:- "Mas como foi solto?" Ele disse: 
- "Fui solto através de um habcas corpus." E, então, fez esse comen
tário: "Porque no nosso tempo havia habcas corpus, dava-se habcas 
corpus c cumpria-se habcas corpus." 

O Sr. l'aulo Brossard (MDB - RS) - Permite V. Ex~ um 
aparte'? 

O SR. DANTON JOBIM (M DB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. l'aulo Hrossard (MDB- RS)- Aliás, estou me recor
dando que, em favor do Presidente Washington Luís, foi impetrado 
um hahcas corpus ao Supremo Tribunal Federal que, evidentemente, 
dele não tomou conhecimento, cxatam·cnte porque cessara de haver 
C onstituiçào c tudo o mais. Era um Estado dc.fato, criado por força 
da vitória da Revolução. 

O SR. J>ANTO:"oo JOBIM (MDB - RJ) - Muito obrigado 
pelo esclarecimento de V. Ex~. pela lembrança, pois cu deveria me 
lembrar disso. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Não é propriamente um 
esclarecimento, é quase, diria, uma reminiscência de leituras. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - É claro. V. Ex• é 
muito mais moço que cu, c cu vivi esse tempo. 

O Sr. l'aulo JJrossard (M DB- RS)- Realmente, cu não podia 
me lembrar do fato. 

O SR. DANTON .JOIJ!i\1 (MDB- RJ)- Eu dizia, Sr. Presi
dente, que, quando os juízes estão seguros nas suas cu ruis, quando 
eles podem julgar com serenidade, isenção c independência, então, 
Srs. aí não é preciso grande esforço de imaginação, nem teremos de 
yueimar os miolos para arranjar definições para o Estado de Direito. 

O Sr, l'nuln Hrossard (MDB- RS)- Claro, se V. Ex• permite, 
emhorn, de certa forma, sem impcrtinêncin com o assunto ... 
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O SH. U.-\NTON JOBIM (MDB- RJ)- Não í: impcrtinên· 
cia. V. Ex• vem me honrar, c u'té como um cirincu, u essa hora do 
dia, comparecendo, aqui, ao plenário, pura ouvir o meu discurso .. 

O Sr. l'aulo llrossard (MDB- RS)- Acontece que V. Ex• 
tem a f,,ro;:t ll:i imant:tt;ào, que atrui :ts pessoas :to plenário quando 
fala. M:ts, jú que mencionei o lutbcas corpus impetrado cm favor do 
Presidente Washington Luis, após a sua deposição, poderia lembrar, 
também, o habcas corpus impctrado por Carlos de Lact, cm favor do 
lmper:tdor D. Pedro li, logo após o 15 de novembro. Desnecessário 
dizer que o habcas corpus não foi concedido pelo mesmo motivo: não 
havi:t mais instituições, depois daquele movimento militar que pôs 
por terra o lmpêrito e a Coroa. 

O SR. l>ANTON JOBil\1 (MDB- RJ)- Muito obrigado a 
V. Ex• 

A verdude, Sr. Presidente, é que a grande bandeira do 
M'ovimcnto Democrático Brasileiro é a rcdcmocrutização. [ 
tenho percorrido o interior do Estudo do Rio de Janeiro, pois sou 
constantemente convid:tdo para comparecer às convenções 
municipais, c Já granjeei esta experiência. Todas as vezes que os 
oradores falavam apenas dos interesses locais, daqueles que suposta· 
mente seriam os que mais interessavam à assistência que lá se 
encontruva - que era eminentemente política, evidentemente, 
porque tratava-se de uma convenção - todas as vezes que os 
oradores limit:tvam-se a falar sobre esses assuntos, eram ouvidos 
com certa atenção. Mas, cada vez que alguém surgia na tribuna para 
f:tl:tr sobre o problema institucional, sobre a necessidade de o País 
retomar :t sua tradição democrática, de restabelecer as garantias que 
foram suspensas neste País, já tantos e tantos anos, desconfiávamos 
até mesmo quo: as novas gerações já não tivessem mais sensibilidade 
par:t isso, eram, então, cobertos de aplausos por essas assembléias 
locais. 

Isto demonstra que há uma aspiração nacional pelo rcstabch:· 
cimento dos princípios democráticos ... 

O Sr. Paulo Hrossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. 1>:\NT0:'-1 .JORil\1 (M DB - RJ) - ... e do estudo de 
dtrcito neste País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lázaro Barboza. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra uo nobre Senador Virgílio Távora (Pausa.) 
S. Ex• não estú presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se· 
nadorcs: 

Havia me inscrito, h[t dois dias, para propor a esta Casa a trans· 
crição do discurso pronunciado, cm Recife, pelo eminente Ministro 
da Justiça, Sr. Armando Falcão. Mas, ao chegar ao Plenário, jú 
encontrei a sessão encerrada, c o meu eminente colega Senador José 
Sarncv havia se antecipado na medida que cu iria solicitar. 

~las. Sr. Presidente, assisti ontem a um debate nesta Casa que, 
se formos analisú-Jos, nele quase não encontraremos sentido. Falar 
durante uma hora c quarenta minutos da tribuna deste Senado, para 
fazer comparações entre as atitudes de um homem público do porte 
do Ministro Armando Falcão. cuja corrcção na vida pública, leal· 
da de aos seus princípios c coragem cívica devem estar registradas nos 
:\na is da nossa História Política: procurar o então Deputado c Líder 
do Governo Armando Falcão. defendendo o Governo com bravura, 
convicção c correção, c procurar o hoje Ministro Armando Falcão 
defendendo n Movimento Rcvolucionúrio c um sistema político que 
ele cstú auxiliando a cnnstruir. Sr. Presidente. não sei por quê. 

Nn entanto, se tivê"cn1<1s que analisar a sittwçào do Brasil. 
tlm:tntc 1/2 século numa is. cu encontraria motivos para que se fosse 

:tn:tlis:tr ou J':t~cr história, jú que, mtturalmcptc, u tempo disponível 
dest:t Cas:t aconselhava :t que se 1.ksprc1.:tsscm os problemas aluais. 
gr:tvcs, económicos, soci:tis c políticos- c fôssemos, então, J'az.:r h is· 
tôri:t sobre os acontecimentos do passado. Porém, o discurso do cm i· 
ncntc Ministro Armando Falcão, pronunciado, sobretudo, dando 
um sentimento :to movimcnto a que ele cstú vincul:tdo, de acordo 
com a orientação do Senhor Presidente da República c do sistcnw re· 
volucionúrio, tenho :t impressão, Sr. Presidente, que i: muito, é 
denwis, quercr que o Ministro volte hú 20 ou JO anos atrás c chegue 
aqui.dcJ'cndcndo acontecimentos que já se p:tssaram, épocas que nfto 
podcm m:tis so:r vividas, quando muito devem estar registradas na 
história par:t exemplo dos que queiram fielmente analisar os :~conte· 
cimentos d:~ nossa Pútria. 

Dilicilmcnte encontmrcmos, neste P:tís, coerência cm aconteci· 
mentos, porque dcs não estão condicionados só aos homens de um:t 
i:poc:t. :\nalis:tr Rcvoluçi'ks que já passamos, procurar subsídios cm 
i:poc:ts tão remotas, p:tr:t construir o qui:, no presente'? 

Nttll, Sr. Presidente, o que se procura nesta hor:t, realmente.:.- c 
lamento tcstcmunhú-lo nesta tarde- não i: outra cois:t senão :tgit:tr 
:1 opiniCto pública do País. Não quero jogar pedr:ts nos h1cus cmi· 
ncntcs colegas da Oposição, porque.: cm todas as époc:ts, - e sei quc 
isso, não acontece dentro do Senado, - sempre.: houve.: aqueles quc 
são chamados "pcsc:tdorcs dc úguas turvas". Quando se agitav:t a 
,,piniã,, pública. quando as coisas ficavam, realmente, difíc<:is p:tra o 
sistema cnti"to dominante, aparcci:tm scmpre aqueles que qucriam 
acitar a opinião públic:t, pensando cm dela tirur proveito. 
• Não deve scr este o :tmbicntc; ele deve scr ;,qucle, tenho certeza, 

que muitos dos colcg:ts que compõem a Oposição c os de maior res· 
pons:tbilidadc devem cst:tr pensando: um Brasil diferente, construído 
por todos. rcspcit:tdo Jú fora, com uma vida social mais humana, 
com unw distribuição de rendas que possa, amanhã ou depois, nos 
orgulhar de uma nova sociedade criada através da mcnt:tlid:tdc pró· 
pria de br:tsilciros, sem copiar documcntos 4uc traduzam idéias de 
outros povos, mas. condicionada :tpenas it nossa imaginação. Esse. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho a impressão, deve ser o 
caminho desejado por todos aqueles que pensam no País. cm vez de 
pensar apenas cm si mesmos; que pensam cm construir uma Nação, 
cm vez de destruir um sistema. Essa deve ser :t trilha de todos que 
ti':m responsabilidade, pertençam ao Partido da Oposição, ou ao 
P:trtido do Governo. 

Mas, numa hora cm que se discute c se procura trazer it tribuna 
desta Casa divergências entre Presidentes da República dentro do 
mesmo sistema Revolucionúrio, Sr. Presidente, não é preciso, lente 
para enxergar até onde querem chegar alguns dos componentes da 
Oposição, procurando demolir aquilo que jú se está construindo. O 
que i: que a Revolução tem feito'? Procurado desenvolver este País, 
fazi:-lo respeitado lú fora. buscando caminhos par:t que a sociedade, 
os homens nwis pohres, tenham uma vida melhor, mais digna. Ainda 
hoje. ouvimos da tribuna desta Casa, discurso de um ilustre 
co~vidado nosso. homenageado por toda a Casa, falando sobre a 
divergência das Regiões de que se compõe o nosso País, e destacando 
a pobreza de uma delas. 

Tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, deve ser objeto da 
nossa imaginação c, sobretudo, do nosso patriotismo. Mas, querer 
jogar pedras sobre um homem eminente, que governou este País com 
honradez c que talvez tenha sido o primeiro Presidente da República 
que. Jogo no início de seu Governo, por informações ou por 
convicção, deliberou intimar o Governador de um Estado importan· 
te it renúncia de seu mandato para que a Revolução continuasse 
aquela trilha que a opinião pt'thlica do País tanto deseja. Pois bem, 
tenho a impressãn de que esse foi o primeiro caso neste País. Logo 
cm seguida, Sr. Presidente. não licou aí essa espécie de punição 
branca. feita com patriotismo para não agitar o País. para não dar a 
idéia, l;'t fora. de que cstúvamos aqui mergulhados numa ditadura. 
Nito ficou aí, Sr. Presidente: logo no início do Governo Mêdici, ele 
também substituiu um dos seus Ministros para, cm seguida, 
substituir. também. toda a dircçiio da autarqui;1 de maior 
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importúncia económica para o Pais, que era o Instituto Bn1sildro do 
Café. 

Estava <li, dito <lo l'<lis, o homem que iria governar os 
lm1silciros. A honradet, <I firmeta, a convicção de servir i1 sua l'útria. 
E. qtwntas vetes de usou est;ls pah1vr;1s: "Estou cumprindo uma 
missf1o". Ew, re;tlmentc, 11111<1 miss~o que ele estava cumprindo, cm 
nome de um movimento que veio p<lra s;tlv;1r a nossa l'útria. Pois 
bem, o que se procur;1, hoje, impatriótica c criminosamente, é f;1zcr 
ver <lO 1';1is que estr1o ern divcrgi:ncia os maiores responsáveis vivos 
pda Rcvoluçiio de 1964, c dentre eles, sem dúvida alguma, o 
honn1do Presidente que deixou o Governo há pouco tempo, 
evitando que o seu nome fosse cogitado para uma sucessão no senti
do de continuar a govcrrwr- como acontece nos Eswdos Unidos e 
cm outros países democráticos, recolhendo-se à sua casa c 
procurando ajud;lr, auxiliar, n;1quilo que lhe confere, pois ningui:rn 
ignor<l a popularid;1dc do homem que deixou o Governo. Em toda 
p<lrtc deste Pais onde for pronunciado o nome do ex-Presidente 
M í:dici. ele i: <lcbmado pelo povo. 

Pois bem, por que, Sr. Presidente, trazer à discussão, nesta 
Casa. o Governo do eminente Prcsidcntc Emílio Garrastazu Mí:dici'? 
Eu ;1dmitiria que de fosse trazido à discussão, mas para elogiá-lo, 
par;1 mostr;lr, rcalmcntc, os caminhos quc clc trilhou c o intcresse 
que tem para quc o Governo aluai continuc a linha traçada pelos 
seus antecessores, a fim dc quc cstc Pais jamais caia na anarquia 
soci;tl, cuj<l ameaç;1 atingiu a todos nós, cvit;1da pcht Revolução que 
veio coibir os abusos c o C<IOS, tendo cssc movimento rcccbido 
;tpl;lusos desde o opcrúrio, o estudante, ao mais alto intelectual da 
vida politica do Pais. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM)- Pcrmitc V. Ex' urn 
;tpartc'? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois niio. 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- V. Ex' falando agora, 
depois do discurso do Sr. Sen;~dor Danton Jobim. importa em falar 
pelo nosso Partrdo e pela nossa Liderança, está fazendo reparos a 
;tl~:umas colocações menos acertadas c enfocadas por aquele eminen
te representante do Estado do Rio de Janeiro. Quero dizer a V. Ex! 
que as colocações feitas com relação :to Ministro Armando Falcão 
sr1o exatas, porquc. se diante de fatos que mudaram, se diante de um 
Pais que se modificou c se modernizou, o Ministro, através da sua 
vida. teve uma luminosa coerência, aquela coerência de, forrado por 
um inexcedível espírito público, servir patrioticamente a seu Pais c 
desejar ardentemente o seu progresso c o seu aperfeiçoamento. 
Rch1tivamcntc a esse problema que, agora, V. Ex' cnfoca, da 
exploração de divergências dentre os responsáveis, os líderes da 
Revoluç5o de Março de 1964. é preciso que se diga tranqüilamente 
que isso não vai dar cm nada, não frutifica. A História nos ensina 
que é uma técnica jú bastante antiga a de pretender dividir para 
reinar. Todos os Líderes da Revolução. deste Governo ou do Gover
no passado. sabem perfeitamente que existe esse propósito de dividir 
para reinar. para desarticular o sistema revolucionário. E amadureci
dos na experiência da vida pública, todos estão acautelados com esse 
sentido, inteiramente precavidos, evitando que a calúnia, a intriga e 
os desacertos nesse terreno possam prosperar. Seguramente o Brasil 
continuar:'t. um Brasil cm progresso, dentro da ordem, sob as inspira
ções do Movimento de Março de 1964, como V. Ex~ interpreta com 
t;mta oportunidade c felicidade. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Muito grato ao 
aparte de V. Ex•. 

Mas. Sr. Presidente, continuando as minhas'considcrações. Para 
que exploração, para que procurar agitar a opinião pública de um 
pais. cuja crise estamos herdando de outros continentes c cujas di
retrilcs estamos seguindo, exigindo até do povo o sacrifício, como 
cm tod;t a crise? Quem paga uma crise económica não é uma classe, 
mas é a nação, é o povo. Então, estamos diante de uma crise inter
nacional. E precisamos dela sair altaneira e com a noss;l fronte cr-

guida, para que us outras nações continuem a nos respeitur. Mas 
par;1 que agituçào dentro destc País'! Ontem foram as mordomias, 
um ;1ssunto que o Senhor Presidente da República já havia cuidado 
h{l dois meses. Depois vieram os outros acontecimentos. Agora. i: 
procurar-se jogar homens da mais alta reputação c da mais alta 
responsubilid;1dc - em que repousu, sem dúvida nenhuma, a segu
rança deste Pais - uns contra os outros, procurando dividir o que 
aind;1 temos para a segurança dcstc País, quc são as nossas Forças 
Armadas. 

Então, Sr. Presidcntc, quando um ou mais, com temperamcntos 
mais agitados, classificam de comunista csse procedimcnto - per
doe-me o Scnado da República - i: proccdcnte a acusação, porque 
no rcgime democrático o quc sc procura são as soluções, jamais a agi
taçiio. 

Há pouco, na tribuna desta Casa, o nobrc Senador Danton Jo
bim falou sobre a perscguiçào à Oposição. Ora, Sr. Presidcntc, perse
guir a Oposiçiio nas eleições próximas parece ati: uma pilhi:ria, uma 
anedota, s~ o sistcma político i: um só; se o que a Oposição tem é: o 
que o Partido do Govcrno também pode ter; o que nós tcmos é: a 
garantia do voto secreto. Já combati um rcgime ditatorial. quando se 
quis redcmocratizar e derrotamos a ditadura com o voto secreto. 
Hoje, o nobre Senador Danton Jobim acha que há uma perseguição. 
Não sd onde há cssa perseguiçiio, pois todos são condicionados ao 
mcsmo código eleitoral, que dirige, que orienta e que fiscaliza o pld
to. Ondc está a perseguição? 

Tudo isto, Sr. Prcsidente e Srs. Senadores, são coisas que se so
mam e quc podemos traduzir num comportamento que - para mim 
-i: estranho, nesta altura da vida política deste País. 

Então, vumos rebuscar na história acontecimentos que nada 
tEm a vcr com os atuais. O próprio Senador Danton Jobim falou em 
habeas corpus no tempo do Império, com aparte do nobre Senador 
pelo Rio Grande do Sul, o Senador Paulo Brossard. Falou em habeas 
corpus naquela época. Mas não quiseram citar o habeas corpus que 
foi pedido pelo ex-Presidente Café Flho e negado pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

É muito fácil fazer história, mas vamos viver o presente. Não é 
para isso que estamos aqui, estamos procurando soluções para o 
nosso Pais, devemos ajudar o Governo. O Governo de um país como 
o nosso, quando se empenha numa campanha, como está 
empenhado em benefício de um partido político, tem um sentido 
maior. Não vamos amesquinhar a atitude do Presidente da 
República, ela é bem mais alta, mais significativa, bem mais patrióti
ca do que a glosa que quer-se fazer em torno da sua atitude. Ele está 
p•·ocurando evitar um mal maior. E não querem compreender. Não 
devemos estar sujeitos à meia dúzia que queiram agitar e disso tirar 
proveito. Proveito para quê? 

Disse, certa vez. que ê uma ilusão pensar que estão tirando pro
veito aqueles que pensam em se beneficiar com a crise, porque eles se
dio, t<tmbi:m. engolidos por ela. • 

Eram estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a apreciação que 
desejava fazer. ~obretudo, falando sobre a figura do Ministro Arman
do Falcão que i:, sem nenhum favor, o homem da confiança do re
gime e que está procurando ajudar o Presidente da República a 
reconstruir este País politicamente. 

Falar sobre a honradez do Presidente Médici - tenho a 
impressão que não há neste País, desde o homem mais alto in
telectualmente até o operário mais humilde, que não reconheça a 
benemerência do seu Governo, voltado para o povo. 

Não gosto de fazer História, até mesmo porque não sou muito 
dado ao setor, pois não tive tempo de me aperfeiçoar. que é o selar 
relacionado com a nossa História- mas se procuramos alinhar nes
tes cinqücnta anos de vida pública, encontraremos. talvez - gosto 
de fazer justiça - na Presidência do saudoso Getúlio Vargas, uma 
inclinação para o problema social. Mas. depois dele- sem nenhuma 
dúvida- foi a Revolução que trouxe, tem trazido e cstú neste cami
nho, procurando voltar suas vistas para o homem, sobretudo para a 
parte mais empohrecida, aqueles que estavam'tào esquecidos. aque-
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ks que: jamuis algui:m, nem o Presidente Vargas, lembrou, na sua 
grande: obra dc:justiç;l soci;tl neste: Pais, aqueles trabalhadores que c:s· 
t~o. nesta hora, principalmente no Nordeste, passando si:rias 
dificuldades: aquc:lc:s velhinhos que: a Revolução deixou em uma si
tu;tç~o. pelo menos, de dignidade pemntc: a família, deixaram de: ser 
pesos mortos, sustentados pc:los filhos, pc:los parentes, para também, 
carrearem renda e ajudarem os mais moços. 

Qual foi o Gowrno, antes da Revolução, que se lembrou do h o· 
mc:m rural'! E as leis de amparo aos que: trabalham no campo estão 
aí. . 

Ainda amanhã o Presidente: da República deve seguir para 
Recife, para lançar o Projeto Sertanejo, que significa dar estímulos e 
incentivos para o trabalho do homem do campo. 

Sr. Presidente, esta é a Revolução que está sendo feita. Não 
vamos amesquinhar a vida pública deste Pais, vamos ter confiança 
no futuro. Aqueles que queiram fiscalizar, que fiscalizem o Governo, 
mas vamos ajudar o Pais a sair das crises econômicas que nos 
ameaçam. Esse é o grande apelo que: faço nesta Casa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra· 
ao nobre Senador Saldanha Derzi. 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao 'nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. I.OURIVAL BAJ>TJSTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os jornais do último dia 4, noticiaram ter a USIMINAS, em sua 
última assembléia, aumentado de CrS 423 milhões, numa primeira 
etap;1, o seu capital, elevando-o, assim, para Cr$ 2,1 bilhões. Adian· 
t;t a imprensa que, numa segunda etap·a, prevista para o final deste' 
mês. o capital daquela empresa será elevado para CrS 3,147 bilhões. 

Vemos nesses dados não apenas á pujança· de uma das nossas 
maiores empresas estatais, que 1: a USIM)NAS. Mas também reve· . 
Iam eles o esforço redobrado do governo do eminente Presidente 
Ernesto Geisel para execução, a despeito de todas as dificuldades que 
nos advêm da conjuntura internacional, do programa siderúrgico 
c:stabelc:cido no II Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Desejo Sr. Presidente, congratular-me com o aluai presidente da 
USIMINAS, Sr. Rondon Pacheco, um dos melhores nomes que a' 
politica mineira proporciona hoje ao Pais, por fato tão auspicioso, 
ocorrido logo no inicio de sua gestão, que, temos plena certeza, há de 
ser magnifica, pois o ex-Governador mineiro dela se sairá com o bri· 
lho competência e honradez que caracterizam sua brilhante c vi· 
toriosa carreira de homem público c administrador. 

É de se frisar a feliz circunstância de tocar à USIMINAS papel· 
relevante: na concretização de um velho sonho 'mineiro: a implan· 
tação da AÇOMINAS, destinada a tornar-se um dos pontos máxi· 
mos do Governo Aureliano Chaves, graças ao firme apoio que a ele 
vem sendo dado pelo eminente Presidente Ernesto Geisel. A pre· 
sença de: Rondon Pacheco na USIMINAS é uma garantia a mais pa· 
ra a pronta concretização da AÇOMINAS, projeto grandioso c da 
múxima rclev<incia para o Brasil, pois indispensável para no$sa segu· 
rança no setor siderúrgico! 

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

O SR. I'RESII>ENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro Bcnevidcs. 

O SR. :\1Al1RO BENEVII>ES (M DB - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O município ccarense de Caririaçu vive, hoje, momentos de 
.intensa alegria cívica, em razão do transcurso, nesta data, do pri· 
meiro centenário de sua instalação. 

Para aquela comuna deslocam-se autoridades c convidados espc· 
ciais. a fim de participarem do amplo programa de comemorações, 
elaborado pela Prefeitura Municipal, à cuja frente se acha o Sr. 
Raimundo Bet.crra Lima, autêntico líder daquela comunidade, it 
qual tcmjú prestado os mais assinalados serviços. 

Por L~i Provincial de Jg de Agosto de 1!!76, instalou-se a novu 
comuna, que foi denominada, anteriormente, de São Pedro do Cruto 
c São Pedro do Cariri, ati: receber, em 1943, a sua aluai denominaçllo 
de: Cuririucu. 

Com uma úrea de 431 km' e população de cerca de 30 mil habi· 
tuntcs, aquele município, incrustrado na rc:gillo Sul do Ceará, tem · 
contribuído de forma expn:ssiva, para o nosso desenvolvimento 
cconômico, notad;unente pelas atividades agropastoris a que se entre· 
ga o seu povo. 

. A pecuária de corte e as culturas agrícolas, de algodão, milho, 
urroL, feijão, cana-de-açúcar e agave concentram os esforços dos cari· 
riaçuenses, que sempre evidenciaram extraordinária capacidade de 
trabulho, mesmo naquc:las épocas de graves crises climáticas que se 
;tbatem periodicamente sobre o Nordeste. 

A autonomia municipal de que agora desfruta decorreu de lon· 
g;1 c persistente luta reivindicatória, na qual tanto se empenharam, 
no p;tssado, muitos de seus mais distinguidos filhos. 

Ao inici;tr·sc este século, extinguiu-se a conquistada autonomia, 
rc:st;tbelecida cinco anos depois e inexplicavelmente interrompida no 
ano de: 1931, até ser restaurada no honrado governo do General 
Carneiro de Mendonça. 

Pertencendo às fileiras do Movimento Democrático Brasileiro, 
o Prefeito Raimundo Bezerra Lima, o Vice-Prefeito Pedro José de 
Lima c a maioria dos membros da Câmara de Vereadores, ali possui 
a nossa agremiação uma vigorosa base eleitoral, reputada imbatível, 
em razão, sobretudo, dos notáveis programas de governo que vêm 
sendo postos cm prática por correligionârios guindados aos cargo! 
de mai.or relevo politico-administrativo na esfera municipal. 

Não me tendo sido possível compartilhar, hoje, do júbilo da 
população de Caririaçu pela passagem da data centenária, entendi 
do meu dever registrar, na tribuna do Senado, o magnC? evento, co· 
mo homenagem merecida a todos quantos têm colaborado para o 
progresso daquela terra e o bem estar de sua gente. 

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

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Concedo a palavra 
ao no~re Sr. Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA_...;. RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's. Senadores: 

Volta o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação 
e Refinação do .Petróleo ·a cuidar do reajustamento salarial dos inte· 
grantes desta categoria profissional. . 

O grupo tem sido sacrificado em relação à outras classes, e a 
remuneração cada vez mais se distancia de outros trabalhadores, o 
que tem preocupado enormemente o presidente do órgão de classe, o 
líder sindical Antônio Jorge, que vem mobilizando esforços, no sen
tido de que nas assembléiàs-ger.ais; o's trabalhadores compareçam 
para participar ativamente, apresentando fórmulas, sugestões e 
planos para que seja elaborada uma pauta correta de reivindicações, 
que sirvam de lastro à proposta no próximo acordo salarial. 

Conforme é sabido, o reajustamento da categoria foi fixado pelo 
XII Encontro Nacional dos Dirigentes Sindicais do Petróleo, reali· 
zado há pouco tempo, na capital gaúcha. E é de cerca de 54%, com 
vigência a partir do próximo mês de setembro. 

Essa reivindicação é totalmente justa, e eu, particularmente, 
apelo para os empregadores que a aceitem, porque isso irâ beneficiar 
grandemente os petrolistas de todos os Estados, mormente aqueles 
que represento nesta Casa, os do Estado do Rio de Janeiro, onde a 
categoria profissional é uma das maiores do País. 

Conclamo o ilustre Ministro do Trabalho, meu particular e 
dilcto amigo, Arnaldo Pricto, a estar atento ao problema, c os cmprc· 
gadorcs, qlle encarem com realismo essa solicitação, que também é 
minha, como homem profundamente ligado aos trabalhadores 
brasileiros. 

Esse, Sr. Presidente, o registro que desejava fazer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - A Presidência 
comunica aos Srs. Senadores que amanhã, às 15 horas, serú realizada 
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sessão especial desta Casa destinada a comemorar o Bicentcnârio da 
Independência dos Estados Unidos. 

Comunica, ainda, que logo após esta sessão, haverá uma sessão 
extraordinária, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 365, de 1976, do 
Sr. Senador Franco Montoro, solicitando urgência, nos termos do 
art. 371, alínea c do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n9 54, de 1976, que fixa prazo para domicílio eleitoral e filia
cão partidária para as eleições municipais de 1976. 

-2-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 24, 
de 1972, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que regulamenta disposi
ção constante do art. 153, § 12, da Emenda Constitucional n? 1, e dá 
outras providências, tendo 
Parecer Oral, da Comissão de Constituição e Justiça, contrário ao 
projeto e à Emenda n? I, de plenário. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n? 26, 
de 1976 (n? 1.714-C/73, na Casa de origem), que torna obrigatória a 

utili:taçi'lo do "Rc:latório Padrão de Acidentes de Trânsito", a ser 
piecnchido após cada ocorrência de trânsito, c determina outras pro
vidências, tendo 
Parecer Favorável, sob n? 327, de 1976, da Comissão: 
- De Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

-4-

Discussão, cm primeiro turno, do Projcto de Lei do Senado n? 3, 
de 1974, dc autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a 
proporção estabelecida no Artigo 132 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, reconhecendo ao trabalhador o direito a férias dc trintd 
dias, e dá outras providências, tendo 
Pareceres, sob n?s 94 e 95, de 1974, das Comissões: 
- De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridi
cidade; e 
-De Legislação Social, favorável. 
( Dcpendcndo de parecer da Comissão de Legislação social em face 
do reexame solicitado cm· plenário). 

-5-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n? 8, 
de 1976, do Sr. Senador Franco Montara, que assegura direitos dos 
empregados no caso de falência ou concordata da empresa, tendo 

Pareceres Favoráveis, sob n?s 322 c 323, de 1976, das Comissões: 
-De Constituição e Justiça; e 
- De Legislação Social. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Nada mais 
havendo que tratar, declaro encerrada a Sessão. 

I Levanta-se a Sessão às 18 horas e 40 minutos.) 



130' Sessão da 2' Sessão Legislativa da 8' Legislatura, 
em 19 de agosto de 1976 

PRESID~NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Ãs 15 horas, ach:~m-s~ pr~s~nt~s os Srs. s~nador~s: 

Adalb~rto s~na - Altevir Leal - Jos~ Guiomard - Evandro 
Carreira - Josi: Esteves- Jos~ Lindoso- Cattetc: Pinheiro - Jar
bas P:~ssarinho - Renato Franco - Alexandre: Costa - Henrique 
d~ La Rocquc:- Jos~ Sarnc:y - Fausto Castelo-Branco - Hc:lvidio 
Nunes - P~trõnio Portc:lla - Mauro Bc:n~vidc:s- Virgílio Távora 
- Wilson Gonçalves- Agc:nor Maria - Dinartc: Mariz- Jess~ 
Frdr~ - Domicio Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire: -
p~1 uio Gu~rra - Arnon de Mc:lo - Luiz Cavalcante - Augusto 
Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias -
Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Cardoso - Eurico Rezende
Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Benjamim Farah - Dan
ton Jobim -Nelson Carneiro -Gustavo Capanema - Magalhães 
Pinto ...., Franco Montara - Orestes Qu~rcia - Otto Lehmann -
B~nc:dito Ferreira- Lázaro Barboza - Saldanha Derzi - Accioly 
Filho- Leite: Chaves- Mattos Leão -Evelásio Vieira- Lenoir 
Vargas- Otair Becker- Danic:l Kriegc:r- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Estú aberta a 
sessão. 

O Senado Federal comemora, nesta sessão, o Bic~nt~nário d;t 
lnd~p~ndi:ncia dos Estados Unidos da América do Norte. 

Para nós, democratas, a fundaç5o da grande Nação do Norte 
encerra signilicado que <l si mesma tr:~nscend~. 

Nascida das id~i:~s, modelos c processos cm curso n:~ Inglaterra 
Parlamentar. ajustados aos caminhos da liberdade. igualdade c 
fraternidade. suscit:~dos pela gr:~nde Revolução Francesa. a Nação 
Nortc-American:t nasceu. sem dúvida. nas portas do futuro. Modelo 
típico para as grandes experiênci:~s sociais, politicas, económicas e 
industriais que se proc~ssaram no Século XIX. alcançou amplo 
desenvolvimento no século em que vivemos. o Século XX. quase já :1 

encerrar-se. 

A participação ativa dos Estados Unidos da América do Norte 
nos destinos da humanidade c, particularmente. do Mundo Ociden
tal. :1 partir d:~ Primeira Gr:~ndc Guerra Mundial, vencido o isola
cionismo a que então se propunha, fez da América do Norte um:t Na
cão líder na defesa dos fundamentos cristãos de nossa civilização. 

A Nação Br:tsilcira é parte integrante cativa deste contexto. 
A nossa participação nas comemorações do Bicentenário. com 

esta Sessão Solene do Senado Federal. é uma justa homenagem às 
instituições legislativas c democrúticas do grande povo norte-ame
ricano. (Palnws) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhftes Pinto)- Concedo a palavra 
ao nohrc Senador José Sarney, que falará cm nome da Aliança 
Renovadora Nacional. 

O SR. JOSf: SARNEY (ARENA- Mt\. Em nome da Maio
ria. pronuncia o seguinte discur~o.) - Sr. Presidente do Senado Fe
deral. Srs. Senadores da Repúhlica. Sr. Embaixador dos Estados 
Unidos da América. meus Senhores c minhas Senhoras: 

"Estú cm nossas mãos recomeçar o mundo" - escreveu um 
inglês de Nnrfolk: antigo fabricante de pecas de navio. c cuja alma 
cr:: um demónio possuído pela paixão da liberdade. Emigr;tntc na 
Ami:rica. cst:~ América de solidões c norcstas do Século XVIII. aí vi
ria inccndi:\[ coraçiics. popularit.anuo o sonho d:~ lndcpcndênci:L 
Esse homem se chamava Thomas Payne, temerário, auda7., pannctá
rio. enfim o tipo cl!tssico de um ativista rcvolucionúrio. um exaltado. 
Seu livro tinha um título que era urn convite à média das opiniôcs: 
Cnmmnn Srn~r. o Senso Comum. 

Ningui:m n~ga que este homem tenha pr~parado a alm:t amcrica· 
na para compreend~r a dedsão heróica da lndependi:ncia. Mas, co· 
mo língua de fogo atiçou labaredas c, depois, sumiu. Como se quises· 
se pag:~r :~contribuição da Franca i1s id~i:~s que lizeram a Dcclanu;fto 
da Indcp~ndi:nci:~, d-lo cid:tdão franci:s, membro da Convenção de 
Paris, dd'cndc:ndo a cabeça de Luis XVI da guilhotina. 

"Recomeçar o mundo" era o sonho. Criar um oásis par:~ a liber· 
da de era " wref:1. Seu apelo já não se restringia ao povo dos Eswdos 
Unidos. Estes~ tornav:~ uma convoc:tção ao mundo para uma rdi· 
gii10 cívic~1. Daí, esta dramática invocação: 

"Oh! vós que amais :1 humanidade! Vós qu~ ousais opor-vos 
não só à tirani:~, mas :~o tir:~no, prossegui! A liberdade estú proscrita 
cm toda rcdond~za da T.:rra. Oh! Acolhei a fugitiva c preparai a tem· 
po um asilo para a humanidade." 

O des~jo de liberdade faz parte da história do homem. Os gregos 
contavám a história d.: Xerx.:s, vencedor das Termópilas, que coloca· 
ra uma cap:~ púrpura .:m cima do cadúvcr de Leónidas, seu :~dversá
rio vencido. L.:õnidas recusou-:~. Indagou Xerxes: "Porque a recusas. 
se estás morto'!". Ele responde:" A paixão da liberdade não perece." 
c.:." 

Os romanns já adoravam a Liberdade no monte Avantino c foi 
da sempre uma :~spiração descjad:~, mas nunca obtida. É que fora 
impossível. :~tê a Revolução Americana. criur-sc um estado baseado 
no autogoverno. num sistema federal, tendo como base o princípio 
da soberania popular. 

"Antc:riorm~ntc. jú h:~vi:tm existido repúblicas c democracias", 
na alirmacão de Morison-Commagcr. "mas nada que tornassem 
compatíveis a lihc:rdadc c o impi:rio sobre vastas extensões tcrrito· 
riais c no mc:io de interesses díspares." A velha Europa, sempre perse· 
guindo estes objctivos. cswva devastada por cicatrizes históricas. Vi
veu tudo c inventou tudo. Recuperou a herança grcco-latina. a 
hchrúic:~ c a violência húrbara. A Renascença foi urna festa prodigio
sa que se dançava ao som das melodias fúnebres", diz Larougc. 
acrescentando que de repente surge, além daqueles marc> pouco 
conhecidos. um continenr.c formado do nada. mas. de cxtraordinúia 
beleza c i: ali que nasce :1 formuhtçào mais cfctiva de um governo 
democrático. cm que :1 amhiçào da liberdade encontra formas de or· 
g;mit.acfto estatal. cap:~zcs de modilicar a história política do mundo. 
Esta. sem dúvida. a maior contríhuição dos Estados Unidos i1 
humanidade. 

Srs. Senadores. i: este fato que o Senado comemora hoje. M:~is 

do que a lndcpendi:ncia. a Declaração da Independência. mais do 
que a Dcclaraçfto de lndcpendéncia. a Constituiçil<l Americana. mais 
do que a Constituição Americana. o povo americano. capa1. de cons· 
truir. ao longo de duzentos anos, um país cm que. cm nenhum instan· 
te. essa lut. primitiva foi negada. 

E qual foi essa invenção nunca antes tentada'! Lord 1\cton. Ba
rão inglês. que passou a vida toda escrevendo c pensando escrever 
aquilo que nunca concluiu - urna História da Liberdade. resume a 
resposta numa formulação singela ao alirmar que. na t\mérica. as 
idi:ias simples de que os homens devem ocupar-se dos seus próprios 
negócios c de que a naçi10 é rcspnnsilvcl diante do Céu pelos a tos do 
Estado. irromperam com tal força avassaladora sobre o munJo a 
que estavam dcstinnd:~s a transfnrmnr. com n nome de Direitm do 
Homem." 

hlas idi:i<t> ni1<1 eram lltlVas . .le!Tcrson. o .~rnndc Jcffcrs!ln. que 
ns fnrmultlll de manei r<~ til o <.:lnra rnuitns vetes, lni a.:us:td<' de ni1n as 
h:tvcr inventado. Lle nitn contes! nu c'sc f:tlo. c :to cnntr:'trto. qu:~ndn 
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a~uadn por Pick~ring d~ lmvcr bebido todas das IHt fonte de um 
opúmiln de Ólis. nmcstrc d:t Virgini:t r~trucou: 

"JanHtis h o p:11111~to d~ Ólis, c se colhi minhas idéias ~m 
leituras c rcllcxõ~s. niio sei. Niio consid~rci part~ d~ minha 
fun~;f10 inventar praticamente nov:ts idéi:ts ... Julguei m~u d~

.ver, tHiqucla nc:tsifto, ser um auditor p<~ssivo d:t opinião dos 
outros." 

Talvct. seja cst:t, sem dúvida, a base do ideal :uncricano. É que, 
pela prim~ir:t vez, se org:tnizava um governo b:tscado na vontudc do 
povo, c essa vontade, por não ser unúnim~. ~ra uma comunhão d~ 
vnntud~s. c, porisso m~smo, legítima dos interesses d~ todos. Para· 
doxalmcntc, :1 terra que :tcolhcra os pcr~grinos do May Flowcr, que 
fugiam d~ um mundo p~rdido pelo pcc:tdo e achavam 4uc a huma· 
nid:td~ ~st:tv:t destinada a se constituir ap~nas por dois lados, - um 
condenado i1 s:ilvaçiio c outro it perdição, s~ria a tc:rr:1 onde os ho· 
mcns bani:un os sectarismos, para aceitar o direito igual d~ todos vi
verem cm concórdia, quer fossem ilumin:tdos ou pecadores. Mais tar
de, 4uando os americanos tiv~ram de corporilicar c resumir essas 
idéias num pacto constitucion:tl, Dickson anotaria que o suc~sso da 
fórmula ~ra cb ter sido "m:lis realista~ obj~tiva 4u~ id~alista ~ t~óri· 
ca." 

Os signatúrios do docum~nto de Filadélfia de 1776 provaram 
que a liberdade democrátic:t é viávd, qu:tndo da é uma aceitação, co
mo legítimos, de todos os interess~s que ~xistem d~ntro de uma soci~
dadc. Lá se reuniram os r:tdicais c os conservadores. Todos cientes 
de que deviam ser firmes na "unanimid:tde que pudesse persuadir ou 
amedrontar o governo britúnico, obrig:tndo-o a fazer concessões", 
Mas, por outro lado, "deviam ~vit:tr a ~xibição d~ radic:ilismos ou 
espírito de independéncia que pudesse assustar os conservadores no r· 
tc·:tm~ricanos." Er:1 a política d:t csp:tda c do ramo de oliveira. Eram 
os p:ttriotas c os conservadores. Aqueles, assim chamados, pelo avan
ço de suas posíçõc<, quase sempre homens sem grandes cabcdais, ~ es-

• tcs, sem quererem desobedecer its leis do Império, mas. sequiosos de 
liberdade. 

Esta aliança de interesses foi a pedra fundamental da descoberta 
amcrican:t. O seu senso prático dava conteúdo prático its idéias que, 
hú milénios, os homens busc:tvam c<Jiocar cm ~xecuçào. Nascia 
assim um sistema de convivência. de respeito pela maioria c pela 
minoria. nms. nenhuma delas dona da verdade nem legítima. desde 
que niio rcprcscnt:tssc legítimos interesses do povo. É o regime do 
checks and balances. No fundo, o sistema da liberdade. 

E difícil examinar-se as conseqüências dos atas d:1 História, sem 
viver-se o tempo cm que aconteceram. A partir de sua interpretação, 
eles passam a ser a própria história. c não m:tis a fonte da história. 
Mas é preciso recordar-se, repetindo Brogan. que, quando a Cons
tituição de 17X9 foi elaborada. ainda existia a Monarquia Francesa:· 
um Imperador Romano. a República Veneziana c uma República 
Alcmi"t; uma autocracia cm São Petersburgo, um Califa cm Cons· 
t:mtinopla. um Imperador investido num mandato celestial cm Pekin 
c um Shogun no débil c desconhecido Japfto. Todos mudaram. os po· 
deres mudaram. mas os poderes nos Estados Unidos. desde os tem· 
pns do General George Washington. na Presidência, :tos do atual 
Presidente Ford. mudaram menos que as formas de poder real ainda 
hú pouco tempo existente no Tibct. 

Esta longa sobrevivência é fruto da sagacidade. Nenhum regime 
pode ser criado, sem se levar cm conta os dados da realidade. For· 
mas ideais. puras, sem múcula. sem defeitos. servem apenas para dis· 
cursos. nüo para a tarefa de governar. f: esta a liçiio americana. A 
democracia ali implantada nasceu no bojo de controvérsias c dúvi· 
das. mas. jú que elas existiam, foram pesadas c consideradas. Ao lon· 
go do tempo, o sistema foi moldando-se, adaptando-se, graças ao 
espírito do anti-scctarismo c da niio aceitação de imutúvcis c absolu· 
tas verdades. Graças a essa visüo. os americanos venceram a casa di· 
vidiua. n:t guerra da seccssüo. aceitaram os intervencionismos. abri· 
ram :ts comportas dos direitos civis. exercitaram o balanço dos pode· 
rcs c usaram da força par:1manlcr a ordem dentro da li herdade. 

1\s lransigi:nci:ts da Convcnç:lo de Filadélfia de 1776 c da Cnns· 
lituic:in de 17X7 1111"1ram <iliC mcs11111 aqueles homens extraordinú· 

rios somente conseguiram fa1er obru duradoura, pontue sabium não 
serem senhores de verdades eternas. ,\ obra de estadista niio com· 
porta dogmatismos. Se os fund:tdores acreditass~m cm que a meia 
liberdade ni"lll é liberdade e nào tivessem 11 convicção d~ que meia 
libcrd:tdc é o caminho da liberd:tde total, t~ri:1 sido impossívd cons
truir-se :1 grand~ aventura americana. Os s~ct:lrismos, mesmo cm fa· 
vor da liberdade, atroliam :tliberdade. 

Bast:l examinar-se os p:tpéis da lndependéncia, para apreender· 
se o qu:tnto de geni:tl lizemm aqueles hom~ns, aproveitando as con· 
cordáncias. eviwndo as discordâncias c, no fundo, plasmando um go· 
verno de convivência de idéias e posições. E esta tem sido a realidade 
:tmcricana, ao longo desses duzentos anos. 

Foi possível. assim, na mesma Assembléia, ouvirem-se Hamil· 
ton c Jefferson, Franklin c Madison e todos os que tinham algo a 
contribuir. Ouçamos suas palavnts com o sabor de duzentos anos, 
neste cenário de um mundo fragmentado, p~rplexo e fascinante e ao 
mesmo tempo dono de todas as forças do universo e de todas a; 
fr:tgilidadcs do homem. 

li:tmilton: 

"O povo é turbulento e mutável, raras vezes em que jul
ga ou determina com acerto ... Só um corpo permanente í: 
capaz de refrear a imprudência da democracia. cuja turbulên· 
cia e disposiçiio incontrolável exigem freios." 

E Madison: 
"Se os homens fossem anjos, não haveria necessidade de 

governo. Se os anjos devessem governar os homens niio have
ria necessidade de controles externos nem internos de gover
no. Na estruturação do Governo que deve ser administrado 
por homens sobre homens. a grande dificuldade está nisso: 
deveis, em primeiro lugar. permitir. que o Governo controle 
os governados: e, em segundo lugar. obrigá-los a controlar· 
se. Depender do povo é:, sem dúvida, o principal controle do 
governo: mas a experiência ensinou à humanidade que são 
precisas precauções auxiliares." 

E o velho Benjamin Franklin, nos seus 81 anos. testemunha c au
tor de fatos c dcci~õcs que enchiam de glóri:1 a naçiio, vai assinar a 
Constituição. Niio tem mais voz. Pede a James Wilson que leia as 
palavras escritas para aquele instante: 

"Concordo com esta Constituição, apesar de todos os 
seus erros ... "E acrescenta: "quanto mais envelheço. tanto 
mais me ê dado duvidar do meu julgamento c ter mais rcspci· 
to pelo julgamento alheio ... " 

Assim. as dúvidas c conceitos divergentes alimentavam o novo 
regime. Era justamente na capacidade de cquilibrú-los que residia a 
força de sua perenidade. Essa visão da liberdade seria uma constan
te. através dos anos. 

O grande Washington, cm 1793, ao despedir-se de seus concida· 
dãos: 

"Deixem-me ... adverti-los. da maneira mais solene. con· 
tra os maléficos efeitos dos Partidos cm geral. Servem sempre 
para dissolver os conselhos públicos c para enfraquecer a 
administração pública. Agitam a comunidade com doentios 
ciúmes c alarmas falsos: acendem as animosidades de uma 
parte contra outra: fomentam o tumulto c a insurreição ... " 

Mas, par:t ter :t força moral de divergir, todos tinham a naçiio 
unida cm torno daquela chama interior que, todo dia, cm qualquer 
lugar. cm qualquer hora, nos mais diversos pontos c nos momentos 
mais cruciais, cr;t c é repetida: 

"Todos os homens !oram criados iguais, foram dotados 
pelo Criador de certos direitos inalienáveis, c. entre estes, 
estão a vida, a liberdade c a busca da felicidade." 

Essa exprcss~o busca da felicidade são as palavras chaves, que. 
colocad:" no lugar de propriedade, marcarão esse texto para a eter
nidade. 1'1:" enccrr·•m ludo c ahrem caminho para as aspiraçôcs 
mninrcs da vida. 
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Ni.J s~culo XIX, inspiraram li abolição du ~scruvuturu, o dirdtu 
de voto, os dirdtos trabulhistus, as conquistus sociais c os movi
mentos mtcionuis. O nosso grundc Tiradentes tinha a Constituição 
Americun;t como inspiradora du insurrciçi\o mindru. A nossa 
Rcpllblicu, quundo foi instituíd;t, o foi com os olhos voltados pura o 
nllldclo dos EsHtdos Unidos. 

l';tr;t os nortc-umericunos, o grundc fato deste uno i: o d;t 
Independência; mas, para nós, o mais relevante pura a cultura jurí
dk•t c politica, i: a Constituíçiío udotuda c: cuja sabedoria c 
llcxibilidadc fizeram-nu resistir c sobreviver aos embates que a 
envolveram, nesses dois si:culos de existência. Sabedoria e llcxibili
dude que permitiram, no contexto de uma evolução nacional em 
ritmo ati: então desconhecido na Humanidade, se haja transfor
m;tdo, sem perder as características fundamentais, que julgo serem a 
preservação da União nu Federação, o equilíbrio dos Poderes na sua 
diversidade:, c: os direitos dos uidudãos dentro da igualdade c da 
liberd;tdc. São de Brycc estas observações sobre o i:xito dos 
idealizadores da Curta dos Estados Unidos: "Não devemos jamais 
esquecer que os autores da Constituição atingiram o objetivo 
principul a que se tinham proposto ... A Constituição no seu conjunto 
manteve-se c subsiste intacta. As balanças do poder continuaram a 
manter-se quase cm equilíbrio. O Presidente não corrompeu c 
dominou o Congresso; o Congresso não paralisou nem ameaçou o 
Presidente ... Se George Washington ressuscitasse, poderia ser um 
Presidente tão grande e tão útil quanto foi há um século. Em nenhum 
momento as liberdades do povo foram ameaçadas nem pelo 
Legislativo nem pelo Executivo, A União não destruiu os Estados. 
Não devemos, portanto, surpreender-nos de que sejam os ameri
canos orgulhosos de um instrumento que permitiu atingir a esse gran
de resultado, E não i: dos menores méritos o de haver-se feito ele 
amar". 

Lembro-me a propósito haver lido em Saint Jus! que, "par;t 
fundar a República, era necessário fazi:-la amada, pois somente 
assim sobreviveria. Os povos devem amar os regimes para que estes 
sejam duradouros. 

A sociedade americana, vigorosa, idealista, freqUentemente 
generosa, extraordinária na sua unidade c consciência de senti
mentos, sobreviveu, porque foi amada ... A vida americana, escreveu 
o l'rcsidcntc Wilson, sofreu modificações radicais desde 1787, c 
quase todas as mudanças tiveram. por efeito, tornar a nação mais 
unida". 

É admirável que, ao longo de duzentos anos, houvesse sido 
possível mudar preservando, c transformar conservando. Nem se 
diga que os anos correram tranqUilamente. Longe disso. Foram 
árduas as lutas travadas. 

Contudo, o verdadeiramente admirável c extraordinúrio é que, 
no curso de tão longo tempo, e sob a égide da mesma Constituição, 
lenha sido viável operar-se a transformação daquele frúgil 
aglomerado de treze pobres Estados na maior potência dos nossos 
tempos. Disse Malraux "que hú duzentos anos os Estados Unidos 
não eram nada, hoje representam a mais poderosa nação do 
mundo". E que tudo isso se tenha operado sem convulsões sociais ou 
políticas, sem revoluções, sem solução de continuidade na ordem 
jurídica, é verdadeiramente admirável. "O Deus que nos deu a vida 
- escreveu Jefferson nos primórdios da Independência - deu-nos 
tamhém a lihcrdadc". E a América pôde crescer, sem perder a liber
dade. Como, sem perder a liberdade, enfrentou c venceu todas as 
intempéries. 

Somente isso explicará que, cm meio às múltiplas c graves 
vissicitudcs lJUC marcam a vida americana, haja sempre surgido do 
seio do seu povo a figura capaz de conduzir c preservar a nação. 
Passada :1 gcraç~o dos Fundadores, terá sido Lincoln, possivelmente, 
o primeiro líder providencial aparecido cm hora de perigos extremos. 
Dir-sc-ia o homem trazido pela mão da Providência. Na verdade, 
cr:~ o <.:hcfc adivinhado pelo voto popular, c a cuja ação, mais do que 
a lJIWiqucr outro, se fic:~ri:~ devendo a perm:~nência da União. Mes
mo depois de morto, ;r sua p:~litvr;r t' o seu exemplo continuariam :1 

projctur-s~ sob r~ ;t vid;t dos Esllldos Unidos. Quem, por exemplo, 
invocuria os conceitos emitidos, cm 1858, no discurso da "cusu 
divididu", s~m reconhecer que rculmcnt~ não se pode sustentar umtt 
c;tsa dividida contru si mesma, metade ricu, metade pobr~. mctude 
livre ~ mctad~ escrava'? Qu~m ~squec~rá as eloqUentes palavras de 
Gettysburgo,- llamu a iluminar a cspcntnça do renascimento d;t Ji
h~rd;tde, rw covicçào de "que o governo do povo, pelo povo, c para o 
povo não d~sapar~cmi da terra'"? 

Vencida, pori:m, ;t Guerra da Secessão, a América do Norte não 
dcmowria cm allomr como grande pot~ncia, e como tal incvitavel· 

.mente cnvolvidu ~ responsável por acontecimentos mundiuis, qu~ a 
forcariam a abandonar o isolacionismo por muitos acalentado. 
M;tlgr;tdo a cxtmordinária potencialidade da nação que se formava~ 
crescia, c talv~z por isso mesmo, não foram fáceis as décadas que se 
seguiram, c as quais se deveu a fisionomia fundamental do povo 
•tm~ricano. Mas, para cada período a nação pareceu encontrar o 
condutor adequado, fosse Andrc:w Johnson, Cleveland, Teodoro 
Roosevelt, Woodrow Wilson, ou Franklin Roosevelt a quem se 
deveria o New Deal, certamente o mais audacioso plano ati: hoje 
realizudo para salv;tr uma nação em colapso. O mais audacioso e o 
nwis urgente. Conta-se que, certa feita, ao se opor, no Senado, u 
dil;tçfto de provid~ncias do New Deal, consideradas urgentes, dissera 
H arry Hopkins: ··Acontece que as pessoas, sem dor, não comem a 
longo prazo, e sim todos os dias", E rapidamente o New Dcal 
revigorou a nação. Realmente, nos ·graves momentos de crise, a 
impaciência costuma dominar os espíritos inquietos e se torna 
impossível acenar-lhes apenas com as soluções do futuro, quando 
reclamam ;1 satisfação de necessidades inadiáveis. 

Um dia, cm 1-lyde Park, discutindo Roosevelt com Churchill so
bre a melhor maneira de manter-se: a paz no mundo, este dissera 
"consistir na aliança anglo-americana'". Ao que retrucou Roosevelt: 
"Não, é a melhoria das condições de vida em todo o mundo", 
Verdade ainda hoje tão presente no espírito de todos os homens de 
boa-vontade. 

Os Estados Unidos ingressam agora no terceiro século de sua 
~xisti:ncia. Sobre seus ombros repousam as responsabilidades de 
liderar um mundo difícil. Não é por acaso que a Nação, que é o mais 
antigo estado organizado no mundo moderno dentro de princípios 
democráticos. seja também o pais que mais altos índices de vida 
conseguiu, que venceu o desafio da unidade, que venceu a barreira 
dos direitos civis, que se tornou paladino das liberdades públicas, 
que evitou que o mundo sucumbisse à aventura fascista e que enfren
tasse a doutrina comunista, que colocou o primeiro homem na Lua, 
que com sua técnica ampliou de maneira significativa o bem-estar da 
Humanidade. E fez tudo isso, dentro da liberdade, com a liberdade c 
para a liberdade. 

Estranho pais, este poderoso país, que no mundo de hoje, re
cebe como a melhor definição para sintetizar sua força a frase de 
Brzczinski: 

"É, cm última análise, a Amí:rica um país que tem o 
poder de criar um mundo que é hostil u sua presença." 

Recordo dots episódios nos quais pude sentir a presença dessa 
nação admirável, c desse espírito de toleráncia. 

Em 1961, cu estava nos Estados Uhidos. O Presidente Kennedy 
lanç;tva o !'cace Corps c falava aos primeiros jovens americanos que 
se engajavam nesse programa c os aconselhava a um comportamento 
sóbrio nos pai.-cs cm que iriam trabalhar. Recomendava que se 
comportassem como os nativos, "Comer como os nativos. vestir 
como eles se vestem, ter os hábitos que eles têm. Mas, finalmente, ao 
velho c irónico gosto americano, fa1.ia o apelo derradeiro: 

- Mas, cu vos peço, não apedrejem as embaixadas american.rs 
como fazem os nossos amigos ... 

A outra experiência foi mais recente. Eu visitava cm 72 uma 
pequena cidade de Vcrmont. Era um:r casa de amigos americanos. 
Dcrois do jantar, a conversa ao ré da l:rrcira, num outono frio. 
l-alou-se na (iucrra do Victnam. A dona da casa tomou a r:rl:rvr:r. 
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A4ucl;a mulh~r. >ll& ~ntilo culud;a, de olhos firmes, de unut 
tntnqUilidud~ interior qu~ cu nunca vira exaltada, com~çou a falar. 
Ent uma critica contundente à participação dos Estudos U nidus na
queht guerra sem glória. Suas últimus frases estav;am ch~ius dcss~ 
espírito ins~parúvcl d;t alma americuna, que são os ideais da nucionu
lidude. E foi <tssim que dos s~us lábios saiu a frase amurgu: 

- Esta nação não foi fundada para isso, 
O drama do Victnam tinha um gosto de sal para a alma 

am~ricana. Mas fui esse mesmo espírito que permitiu it maior Nação 
do mundo voltar os pés sob seus erros c compreender que maior do 
qu~ a sua vitória cru a glória de não manchar a sua história p~lo 
mass>~cre de um povo pequeno, esmagá-lo com seu poderio. 

Yiwmos num tempo da dcsmitificacão da guerra ~ da paz. A 
civili:tação industrial v>~i durar ainda um mili:nio c, depois de consu
mir os recursos da terra, voltar-se-á pura um homem liberto das tor
mentus materiais, na busca da qualidade da vida. Quando se escre
ver u histúri;~ dos nossos tempos, esse povo, o povo dos Est;~dos 

Unidos certamente terá contribuído dccisivam~ntc pura que tenha· 
mos chegado lú. Não pelos bens materiais qu~ criou, pelas invenções, 
mas pelo wrbo de suus idéias. Li, h:í algum tempo, no Ncw \'ork 
Times que, no futuro, quando se falar dos anos 60, não se dirá que 
era o tempo da era atómica, mas o tempo do Juiz Warren, o que 
abriu a porta da Corte Suprema para os direitos civis. 

O Sctwdo do Brasil, guardião do princípio federativo do pais, 
onde se equilibram os interesses regionais pela legitimidade de sua re
presentação, muito deve aos princípios de governo gerados pela lnde
pendi:ncia dos Estados Unidos. A invenção do Senado c da Fc· 
deração são frutos da Constituição Americana. Jefferson estranhou 
que ele tivesse: sido criado, e Washington justificou-o. t a casa da 
conciliação, da igualdade dos Estados, é a Câmara revisora, é a 
responsável mais pel~ futuro que pelo presente, 

Nesta homctwgcm v;ti um compromisso. O compromisso de que 
este país <tssum~ suas responsabilidades, no Hemisfério Sul, com os 
ideais que nos Jizeram participantes, responsáveis da aventura de um 
mundo mais justo, mais humano, na busca da felicidade. 

E nós, brasileiros, no orgulho de nosso País, ouvindo os versos 
de \V>tll Whitman, ll mais >~mcricano de todos os seus poetas. que 
nos chamou, pura um destino comum: 

Wcllcome. Bruzili•111 brothcr- thy phtcc is rcady: 
A Joving hund - a smilc from lhe north • a sunny 

instant lwil! 
(Bem-vindo sejas, irmão brasileiro - teu amplo lugar 

está pronto; 
Um sorriso te enviamos do norte - mãos al'ctuos;ts ..:.. 

.tma urgente saud'lçào chci'l de sol!) 

Nad'l melhor do que poder afirmar hoje que caminhamos 
juntos. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. l'RESJJ>ENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
'lO nobre Senador Amaral Peixoto, que falará cm nome do Movi
mento Democrático Brasileiro. 

O SR. AMARAL I'EIXOTO (MDB- RJ. Em nome da Mi· 
noria, pronunci'l o seguinte discurso.) - Exmo. Sr. Presidente: 
Exmos. Srs. Scn'!dorcs: Exmo. Sr. Embaixador dos Estados Unidos 
da América do Norte: Exmo. Sr. Representante do Rcvmo. Núncio 
llpostólico: minh'ls Sras. c meus Srs.: 

Deixando p'lr'l trás as perseguições religiosas, os pioneiros do 
"M;ty Flowcr" for'lm levados à ousada decisão de atravessar o 
oceano imenso c desconhecido. 

Queriam continuar ingleses, mas não abriam mão da liberdade 
de adorar a Deus, conforme lhes aprouvesse. Eram de um modo 
geral homens de bom nível cultural, boa formação moral. cmbor;t 
não devidamente preparados pura a difícil missão de cri'lr novas ci
dades c vencer a hostilid'!dc da terra gelada c inóspita. 

Jú tratiam nas mãos uma Constituição, por eles mesmos elabo
rada, nos poucos momentos de calmaria. 

"Solene e mutu:un~nte, diante de Deus c de nós mesmos, 
combinamos formar um corpo politico visando a ma
nutenção da ordem c da nossa própria preservaç~o. fa2cndo 
as nec~ssárias leis e prometendo observá-las com submiss~o e 
obediência", 

RelUm as crónicas que, depois de se ajoelharem, agradcc~ram 
os favores recebidos durante a viagem e pediram proteção para os 
novos c grandiosos empreendimentos a que se iam atirar. Logo 
depois, construídas as primeiras cabana>, ergueram uma igreja e fun
d>mtm uma ~scola. Estes tri:s marcos - a Constituição, a Igreja e a 
Escola- passaram a ser a constante da vida americana. 

Esta minha afirmação pode parecer um pouco sem sentido nos 
dias de hoje, quando uma sociedade utilitarista, dominada pela f~bre 
do lucro e dividida pelos preconceitos, sofre os ataques de uma 
violência sem limites, o que parece ser uma contradição com as 
origens. 

Não podemos deixar de levar em conta o mundo em que 
vivemos. A época atual i: bem diferente. O egocentrismo passou a 
dominar :ts relações entre os homens e entre os povos. 

Mesmo assim, ati: nos momentos em que maiores críticas 
possam ser fdtas aos Estados Unidos, no fundo a innui:ncia da reli· 
gião, a atuação das universidades e o respeito absoluto à Constitui· 
ção têm pr~valecidu. 

A Virgínia foi a primeiru possessão inglesa no Novo Mundo. 
Outras foram estabd~cidas por motivo económico, mas sempre a 
preocupução religiosa teve innui:ncia em suas relações e a idi:ia de 
uma urg;111izução política, embora embrionária, foi também cuns
t:mte. Exemplo interessante dessa dupla preocupação i: a Lei da Tale· 
ráncia, promulgada cm :\laryland em 1649, permitindo a todos os 
crentes na divindade de Jesus Cristo a liberdade de culto, desde que 
nàu n~gasscm a Santíssima Trindade. Dentro desses princípios, 
foram se diversificando as seitas religiosas, mas os interesses comuns 
começaram a unir as diferentes populações, como que criando um 
primeiro espírito nacional. É interessante constatar que desde esses 
primórdios da formação do país começou a existir um sentimento 
4uc :Jinda hoje pode ser constatado: os que chegam de qualquer 
parte do mundo absorvem Jogo os hábitos, a mentalidade, o espírito 
de emulação. o comportamento c as rcaçõcs da gente da terra. 
Formou-se, assim. o Homem Americano, antes que existisse a Nação 
Americana. 

As treze colónias, que viveram algum tempo separadas, foram
se reunindo graças ao avanço dos seus habitantes sobre os territórios 
desocupados c pelo comércio que entre eles se estabeleceu. Mais 
tarde, novos interesses comuns as uniriam: a repulsa às exigências 
sempre crescentes do Fisco c a pouca habilidade de alguns reprcscn· 
tantes da Coroa, governadores nomeados, sem conhecerem as reais 
necessidades dos que iam governar. O protesto maior era porque não 
cst;tvam representados no l'arlamcnlo, que criava as leis. Mas alguns 
jú não admitiam sequer a idéia de enviarem representantes para a 
Cánwra dos Comuns. Na realidade, a cisão era m;tis profunda: o 
povo das colônias não se conformava mais cm obedecer its ordens da 
Coroa. Não era uma idéia ainda generalizada, pois mesmo no Con
gresso de Filadélfia, havia os que não advogavam o rompimento 
total. 

A luta foi dura. Durou muitos anos, mas serviu para estimular 
ainda mais o sentimento nacional c fazer aparecer verdadeiros 
lideres. uns improvisados cm cabo~ de guerra c outros sobressaindo· 
se como estadistas, muitos dos quais iriam, depois, governar a nova 
naçi'to. 

A sintesc memorúvcl do pensamento dos Pai~ da Pátria reuniu o 
apoio. mais do que os votos dos representantes do Segundo Con· 
grcsso Continental. de todo o povo norte-americano nesses du1entos 
anos de independência. 

Coube a Thomas Jefferson n Jigir o texto que é até hoje o hrl'· 
viitrio dvico de todos os povos Jiv1 cs. 
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"Sustent:unos serem evidentes por si mesmus us ver· 
lhidcs de liUe todos os homens nusccm iguais, silo dotados 
pelo seu Cri<~dor de certos direitos inulienâvcis, c qut: entre 
estes direitos estão u vidu, a libcrdudt: c a busca da fclicidudc. 
Sustentamos que, p<~r:~ <~ concepção de tais direitos, os 
Governos sf1o instituídos entre os homens, derivundo seus 
justos poderes do consentimento dos gov~:rnudos. Susten· 
t:unns, ainda, que cm todos os c<~sos cm que qualquer form<~ 
de Governo tornar-se destrutiv<~ desses lins, constitui direito 
Lhl povo :tlterii·la ou aboli-la c instituir novo Governo, colo· 
c:~ndo·lhe as fundações sobre tais princípios t: organizando 
seus poderes d:~ forma que lhes pareça apropriada à consc· 
cu.;f1o d:~ seguranc:~ c da felicidade." 

O homem que escreveu essa Declaração, que atravessou os 
séculos, que governou o seu pais, que tantos outros grandes serviços 
prestou, determinou que sobre su:~ scpultum fossem escritus estas 
simples palavr:1s: "Aqui jaz Thom:~s Jefferson, Pai da Universidade 
d:~ Virginiu". A Universidade, sempre predominando na vida 
amcric:uw. 

Não me arrisco a descrever estes duzentos anos de lutas pelo 
aperfeiçoamento democrático na vida desse pais. Não i: este o mo· 
menlo paru l:tl. Quero lixar alguns traços que me parecem mais 
caractcristicos da índole do povo que o habita e recordar algum:IS 
passagens que presenciei, de alguns homens com quem tive a honra 
de conviver. 

O c:tlde:~mcnto de todas as raças, culturas e credos religiosos, 
com as su:~s excepcionais qualidades e tambi:m graves defeitos, 
formou unw civilização que marcará i:poca na história do mundo, 
pcl<~s conquistas que obteve cm todos os ramos da atividade humana 
c pelo progresso que proporcionou a todos os povos da Terra. 

Viveram os Estados Unidos muitos anos voltados para os seus 
próprios problemas, alheados do que se passava no mundo. As 
imensas planícies, u disposição dos seus cursos d'água, permitindo 
fúcil comnnicução, as enormes possibilidades de suas riquezas mi· 
ner:lis c a fertilidade do seu solo, faziam com que se julgassem auto· 
sufici~ntes. E assim prosperaram e elevaram o padrão de vida do 
povo a nivc:is jam:lis atingidos por qualquer outro país. 

Veio a Primeira Guerra Mundial. De início, pensavam que po· 
dcriam ficar fora do connito, mas logo o torpedcamento de seus 
n:1vios repercutiu intensamente na opinião pública. A Alemanha pre· 
cisava cMlar as linhas de abastecimento dos Aliados c, para isso, de· 
clarou o bloqueio total da Europa, pondo a pique, sem aviso prévio, 
cargueiros c navios de passageiros. O "Lusit:inca" levando a bordo 
milhares de americanos, foi atingido. Revoltou-se a opinião púhlica, 
c Wilson. o pacifista, levou o pais à guerra. A partir daí, a contribui· 
çào norte-americana aos Aliados foi decisiva e facilitou a vitória 
linal. 

Wilson, entre os seus princípios para a paz. havia proposto uma 
organização internacional destinada a resolver os desentendimentos 
entre :is nações. O Congresso não aprovou a idéia, c mais uma vez o 
espírito isolacionista passou a predominar, c se fortaleceu. 

Encontrava-me nos Estados Unidos cm 1939, quando teve 
inicio a Scf!unda Guerra Mundial. Era inacrcdit:.ívcl, mas a quase 
totalidade do povo, mesmo a sua elite, não admitia a possibilidade 
d~ uma participação no conOito. O Presidente Roosevelt. que 
conheci nesta época, já pressentia, com clarividência inata, que seria 
incvitúvcl o envolvimento dos americanos nu luta contra o Nazi·fas· 
cismo. Em maio de 1941, voltei a visitar o Presidente Roosevelt. Jú 
não escondia a sua posição: 

"Somos neutros por fora, mas nosso coração csl<Í com a 
lnf!latcrra. Como poderão nossos países viver num mundo 
domi1wdo por tolalitilrios que desprezam os nossos princi· 
pios. as idéi;ts que norteiam nosso sistema de vidaT' 

A sua cumpanha foi duna, dil1cil e tc:nut. De dentro do sc:u ga· 
binete, pdo rúdio, e viajando pc:lo país, tenwva convc:m:cr que a 
vitória nuLista seria o aniquilamento dos Estados Unidos. Aos 
poucos, foi conseguindo rnodilicar u opinião do povo. A imprensa 
comc~·,lu a coh1bor:~r c: os intelectuais deram-lhe assistência valiosa. 
Mas foi de o p:iladino da campanha. Com coragem, inteligência, 
bela oratóri.l ~ simpatia irradiante, orientou o país para m:lis uma 
w1 :llrave.,;;ar os occ:mos c ir em socorro dos que se batiam pcl:l 
liberdade. E verdade que o ataque brutal a Pearl Harbour facilitou, 
no linal, sua campanha. 

A luta de Roosevelt, alterando de modo radicul a opiniào pú· 
hlica do pais, i: a meu ver superior à que empreendeu c venceu, 
mobilizando a produçi1o industrial, adaptando-a às necessidades da 
guem1, refazendo a esquadra, impulsionando a aviação, formando o 
nwis poderoso conjunto militar de então. Não deixou de ucreditar, 
um sú momento, no povo americano, na sua capacidade de luta c 
sc1hrctudo nu sua mocidade. E por is~o mesmo falou preferencial· 
mente nus Univ~rsidades. 

!'oram muito grundes os sacril1cios. Não podem ser medidos 
somcnl~ pelo número dos que tombaram nos campos de luta ou 
ficaram com marcus 11sicas ou mentais para o resto da vida. Houve 
tamb~m o início da transformação da mentalidade do povo. Os 
homens que haviam passado pelos horrores da luta, que haviam 
sofrido durante meses e unos toda a sorte de privações, qu~ foram 
obriJ.!ados a matar e viram companheiros morrer a seu lado, 
voltaram com outro conceito da vida, um comportamento diferente, 
uhandonando muitos dos princípios que aprenderam na infáncia c 
passa rum a ter d~sprezo pela vida humana. É um alto preço que os 
americanos pag;1m até hoje. 

Como é diferente o mundo atual daquele que o grande Presi· 
dente Roosevelt pensava estar construindo! 

f'crmitam-mc, agora, que preste uma homenagem a outro ilus· 
Ire cidadão, que é tambi:m um autêntico representante da mentu· 
I idade americana. No seu livro "Politica e Coragem" John Kcnneo) 
descreve exemplos de atitudes de rara beleza moral, dados por patri· 
cios seus. Quero fixar um só, porque conheci pessoalmente o autor c 
foi um homem que profunda impressão me deixou: O Senador 
Robert Taft. Encontrcio·o na Casa Branca, quando, como 
Governador do Estado do Rio, era homenageado pelo Presidente 
Eisenhower. Ao lado do Presidente c da Senhora Eisenhower, cu c 
minha mulher éramos apresentados aos convidados que chegavam. 
Quando aquele homem circunspecto, de lisionom ia ríspida mas 
serena, entrou empurrando uma cadeira de rodas, na qual estava sua 
esposa. vítima de paralisia, fez-se silêncio c o Presidente c a Senhora 
Eisenhower encaminharam-se ao encontro do casal. apresentando· 
nos. l'ouco mais tarde, no grande salão de banquetes, o 
Presidente c a Scnhoru esperaram que ele, que vinha pelo lado 
op<lslo. levasse sua esposa atê o lugar que lhe era destinado c só 
cnti1o entramos. Conversei com ele. A sua conversa era simples, nl10 
era dogmútico: pcrguntuva muito, sem ser impertinente. 

Lendo o livro de Kennedy, compreendi a razi1o do respeito c da 
admiração que cercavam esse grande americano. Em 1946, Tafl era o 
Senador mais poderoso dos Estudos Unidos, dominava. pra1ica· 
menll:, o Congresso. O chefe mais respeitado do Velho Partido Repu· 
blicano. Era conhecido por isso mesmo como i\lr. Rcpuhlican. As 
clciçiies presidenciais se aproximavam c tudo indicava que seria 
nomeado pela convenção do Partido c que, candidato. certamente 
venceria c seria o !'residente dos Est<1dos Unidos. B<1stava que ele 
gumdassc uma posiç:lo tranqUila, dc1xando que os acontecimentos o 
condut.issem ;'1 Casa Branca. 

Surg• um problema que n:lo seria lcv<~do ao Congresso c sohrc o 
qu;il ni111 precisava se pronunciar: o julgamento de Nurcnhérg. Taft 
ambicionava a presidência, mas Jamais deixou de tomar as atitude~ 
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indk;rlürs pcl;r su" consci~ncia, por suas convic~;õcs c, sobr~tudo, 
pelo erllr"nhado ;unor à Constituicào, K~nncdy assim o ddin~: 

"A Constituição Fcdcr:rl era o Evang~lho que guiava as 
suas llecisõcs politkas. Era a sua fonte, " sua arnur c ;r sua 
s;dva.;rw. E como ;r Constituição não r~queria LEIS EX 
POST FACTO Taft ;rccit;rva esse prcc~ito corno pernwnente
rnente s[rbio c universalmente aplicúvcl, A Constituição não 
era uma colccuo de promessas fi:itas ao acaso~ sujeitas ;r uma 
intcrprct;11;uo clústk;r, Era o fundam~nto do sist~ma am~ri
c;rno de Direito c Justiça~~~~ s~nti" c~rta repulsa ;ro v~r s~u 
P"is púr de lado ;rquclcs preceitos constitucionais, a fim de 
castigar o inimigo wncido." 

Nrro precisava f;ll;rr, mas sua int~grid;rd~ nuo p~rmitia que ele 
calasse. Contra :r opinião de todos os amigos c ;rsscssorcs pronun
ciou o libcJ,J, não cm f;rvor dos nazistas, mas cm dcli:sa do que consi
llcr"v" serem os lr"dicionais conceitos de justiça, por d~ definidos 
com as scguimcs p;llavras: 

"Libcr"lismo implica, ~m particular, lib~rdadc de pcns;r
mcntos, liberdade ante o dogma ortodoxo, o direito de 
pensar os outros dif.:rcntcm.:ntc d~ nós. Implica cm espírito 
livre, ;rbcrto a novas idéias c disposto a dar-lhes atenta consi
dcr;rçi'ro. Quando falo cm liberdade, refiro-me illib~rdadc de 
o indivíuuo ter llS scus próprios pensamentos c viver a sua 
própri" vida, tal como deseja pensar.: vi·.-.:r." 

M ilhôcs de "rncric;rnos haviam p.:rdido entes queridos n;r 
guerra c não compreenderam tal'gesto. Ele perdeu a Presidéncia. mas 
tornou-se um exemplo de dignidade politica. 

M;ris tarde, cm vez de i\lr. Republican, o chamavam de Mr. 
lnll.'J:rit~·· 

Qu;rndu visitei Washington pela última VCl, fui conhecer o seu 
monumento. Um inteiriço bloco de múrmore, com suas arestas agres
sivas. mas com a br;rncur;r dos seus sentimentos. 

Os autêntic,Js representantes do pensamento americano, os que 
ficaram fiéis ;ros princípios dos pioneiros, consubstanciado na idéia 
dos Pais d;r Pátri;r reunidos cm Filadélfia, não mudar;rm. Roosevelt 
qu;rndo no final d;r guerra enunciou novos direitos, ad;rptando-os ir 
rc;rlidadc sócio-económica da época, mas, não se esqueceu dos princí
pios de 1776. Suo estas suas palavras: 

"Nrro hú nada de misterioso sobre os fundamentos de 
urna democracia saudúvcl c forte. As coisas básicas que o 
nosso povo cspcr;r desse sistema são simples: 

-Igualdade de oportunidade para todos. 
- Emprego para aqueles que possam trabalhar. 
-Segurança para os que dela precisam. 
-O fim dos privilégios especiais para uns poucos. 
-A preserv;rçào da liberdade para todos. 
O usufruto dos benefícios do progresso científico numa 

socicd;rdc com um padrão de vida amplo c constantemente 
ascendente." 

E enfatila o que lhe parecia ser o mais importante: 

"Nos dias futuros que nós esperamos tornar mais 
seguros aspiramos viver cm um mundo alicerçado cm quatro 
li herdades humanas essenciais." 

Sir o as Quatro Liberdades Fundamentais de Roosevelt. 

"- A primeira é a liberdade falar c de expressão cm 
quakjircr p;rrtc do mundo. 

- A segunda é a li herdade de cada pessoa amar a Deus 
ir ""'maneira,- cm qualquer parle do mundo. 

- 1\ terceira é a liberdade de nào ter necessidade. que 
tradruida cm termos glohais significa a cooperaçiro ccnnti· 

rnic;r entre as Na.;ões, assegurando ;r todos uma saudá v~! ~nr 
de p;rz p;rr;r seus h;rhit;mtcs, ~m qualqu~r pari~ do mundo. 

- A liU;rrt;r é ;r liberdade de nàu ter medo, que significa 
urn;r redu<;iw rnundi;rl de arnwrnentos a t;rl ponto c de uma 
m;rncir;r tão glob;rl que nenhuma n;r.;rro venha a ficar em 
wndiçôcs de ;rgrcdir fisicamente qualquer vitinho cm qual· 
quer p;rrtc do rnundu." 

E llizi;r ele: 

"Esta nrro é um;r visão para daqui a um mil~nio distante, 
i: o mundo que dcscj;unos :r tingir cm nossos di;rs c para nossa 
ger;r.;i'ro." 

I nfclinncntc, su;rs previsões f;rlhar;rm cm grande parle. 

Chego ao fim desta longa oração, perdoem-me o t~mpo toma
do, sem l';rl;rr cm um homem pelo qual cu c, acrc:dito, todos os meus 
eminentes pares, ternos a maior admiração: Abrahan Lincoln. 

A sua luta contra a escraviduo deve ser considerada ainda como 
urna conscqUi:ncia da Dcclariição de I ndc:pendi:ncia. Como concili;rr 
a idéi;r de que todos os homens nasc~m com os mc:smos direitos, 
quando ;r ;rlguns tudo era negado'? 

Gettysburg ficou gravada na História. mais pelas palavras que 
Lincoln ali pronunciou, do que pela batalha que lá se travou. Não 
vou repeti-las, tuo conhecidas suo, mas quero citar as derradeiras 
p;rl;rvras do discurso inaugural da sua segunda posse, que considero 
u nw rn;rgnífica li cão de política para todas as épocas c para todos os 
povos: 

"Sem m;rlícia para com ninguém, com caridade para to
dos, com firmeza na prática do bc:m, como Deus nos c0ncc:de 
vi:-l0, esf'orcc:rno-nos para tc:rminar o nosso trabalho, pensar 
as feridas da nação, ajudar aqueles que suportaram as 
;rgruras da b;rt;rlha, su;rs viúvas. seus ôrfrros. f;11er tudo o que 
proclamo para realizar c santificar urna paz justa c duradou
r;r entre nós c entre todas as nações." 

Esta magnífica exortação, caso tivesse sido seguida por nume
rosos p;ríses, cm épocas bem diferentes da humanidade, teria sido um 
extr;rordinário bem para a Humanidade. 

Atribuo a minha escolha para falar cm nome do M DB. partido 
;r que tenho a honra de pertencer, ao fato de ter vivido tri:s anos cm 
Washington, como Embaixador do Brasil, percorrendo o pais. visi
tandn ;r maioria dos Estados c cm cantata com todas as camadas de 
sua pnpulaçiro. Guardo desse período as melhores recordações. Fit 
amigns, muitosj:'r desaparecidos, outros retirados das atividades polí
tic:rs ou sociais, alguns ainda aluando na vida americana. Isso 
concede-me o direito de dar l!m conselho às novas gerações de ameri
canos, se é que eles poderão ouvir esta voz fraca c distante. 

"Sejam fiéis ils suas origens. Inspirem-se nos exemplos. nas 
idéias, nos ensinamentos de tantos vultos eminentes. Estudem a vida 
de \Vashington, Adams, Madison, Jefferson, Lincoln. Franklin 
Roosevelt. Pcrancçam reverentes diante dos Pais da Pirtria c tenham 
como Ev:rngclho de suas vidas, a Dcciaracão de 4 de Julho de 1776". 
cujo hiccnten:'rrio estamos hoje comemorando no Senado da 
Repúhlica. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado. l 

O SH. I'RESIDEYfE (Magalhães Pinto)- Minhas senhoras c 
meus senhores, ao encerrar a sessão, a Presidência agradece as pre
senças do Sr. Embaixador dos Estados Unidos da América do Norte 
c bm• esposa, do Sr. Representante do Núncio Apostólico, dos Srs. 
Senadores c demais autoridades a esta solenidade com que o Senado 
pro~ur:r marcar a d:rt:r magna do grande povo americano. 

l'st:'r encerrada :r Scssirn, 

I /.cl'llll/11-.11' a Sc.1.1âo à1 tr, hora.• r .'O lllillll/o.•. I 



131' Sessão da 2' Sessão Legislativa da 8~;t Legislatura, 
em 19 de agosto de 1976 

(Extraordinária) 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

Às 16 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena - Altevir Leal -José: Guiomard - Evandro 

Carreira- José: Esteves- José Lindoso- Cattete Pinehiro - Jar
bas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique: 
de Lt Rocquc:- José: Sarney - Fausto Castelo-Branco - Helvídio 
Nunes - Petrônio Portella - Mauro Bc:nevides - Virgílio Távora 
- Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Dinartc: Mariz - Jc:ssé 
freirc: - Domício Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire -
Paulo Guerra - Arnon de Mc:llo - Luiz Cavalcante - Augusto 
Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias -
Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Rezendc: -
Amaral Peixoto- Roberto Saturnino - Benjamim Farah - Dan
too Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capanc:ma- Magalhães 
Pinto - Franco Montoro - Orestes Qué:rcia - Otto Lc:hmann -
Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Saldanha Derzi - Acciol)' 
Filho - Leite: Chaves- Mattos Leão - Evelásio Vieira - Lenoir 
V:trgas- Otair Becker- Daniel Kric:gc:r- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. J9-Secrc:tário vai proceder à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES N9s550 E 551, DE 1976 
PARECER NY 550, DE 1976 

Da Comissão de Economia, sobre a Men
sagem n.0 77, de 1976 (n.0 155176 - na origem), 
do Senhor Presidente da República, submeten
do ao exame do Senado Federa~ proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Praia 
Grande (SP) a elevar cm Cr$ 52.110.440,00 
(cinqüenta e dois milhões, cento e dez mil, 
quatrocentos e quarenta cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada. 

Relator: Senador Franco Montoro 
Com a presente Mensagem (n.0 77, de 1976), o 

Senhor Presidente da República encaminha ao exa
me do Senado Federal, proposta no sentido de que 
"sej.:t autorizada a Prefeitura Municipal de Praia 
Grs.nde, Estado de São Paulo a elevar em ......... . 
Cr$ 52.110.440,00 (cinqüenta e dois milhões, cento e 
dez mil, quatrocentos e quarenta cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada, a fim de que possa 
contratar empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A. 
por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano -
FDU. destinado ao financiamento dos serviços de 
pavimentação asfáltica e obras complementares,. a 
serem executados em uma das pistas da Avenida 
Presidente Kennedy, naquela cidade". 

2. A matéria é acompanhada da Exposição de 
Motivos (EM n.0 176, de 1976) do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda, favorável ao pleito da Pre
feitura Municipal de Praia Grande, no sentido de 
elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelo 
artigo 2.0 da Resolução n.0 62, de 28-10-75, do Senado 
Federal, a fim de realizar a operação de crédito aci
ma referida. 

3. O empréstimo a ser contraído tem as se-
guintes condições gerais: 

"A- Valor: Cr$ 52.110.440,00 (em complemen
tação ao financiamento a ser obtido junto à 
referida Instituição, no valor de Cr$ 6.931,6 
mil, independentemente de autorização especi
fica do Senado Federal); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 23 meses; 
2 - de amortização: 10 (dez) anos - inclusi
ve utilização e carência- devendo a reposição 
ser efetuada em 33 (trinta e três) prestações 
trimestrais, pelo Sistema de Amortização Cons
tantes (S.A.C.); 

C - Encargos: 
1 - juros de 10% a.a; 
2 - correção monetária idêntica à das 'ORTN; 
3 -taxa de administração de 1 o/o sobre o va
lor de cada desembolso e deles deduzida; 
D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias (ICM), Imposto Predial e Terri
torial Urbano (IPTU), Imposto sobre Serviços 
de qualquer Natureza (IsSqN) ; 

E - Destinação dos recursos: Financiamento 
dos serviços de pavimentação asfáltica e obras 
complementares, a serem executados em uma 
das pistas da Avenida Presidente Kennedy, 
naquela cidade." 

4. Os registres da Gerência da Divida Pública 
do ~anco Central do Brasil (GEDIP), apresentam os 
segu:n~es valores da dívida consolidada .interna do 
Mumc1pio de Praia Grande (SP): 

Valor: Cr$ 1 mil 
A) Posição em 31-12-75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726,1 

B) Posição em 30-4-76 

C> Redução ocorrida no período ........ . 
D) Operação a ser realizada independente 

de autorização do Senado Federal (vide 

671,1 

55,0 

item 6) ............................. . 6. 931,6 
El Operação em exame . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.110,4 

F> Situação da dívida consolidada interna 
após as contratações ................. 59.713,4 

5. A Resolução n.0 62, de 1975, desta Casa que 
rev~gou a Resolução n.0 58, de 1968, estabeleceu 'para 
a d1vida consolidada dos Estados e dos Municipios, 
novos limites máximos levando-se em conta os se
guintes critérios (art. 2.0 , itens I, n, DI e IV): 

"I - O montante global não poderá exceder a 
70% (setenta por cento) da receita realizada 
no exercício financeiro; 
n - O crescimento real anual da divida não 
poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) da 

I 
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receita re:dizada; 
III - o dispêndio anual com a respectiva li
quidação compreendendo o principal e acessó
rios, não poderá ser superior a 30% (trinta por 
cento) da diferença entre a receita total e a 
despesa corrente, realizadas no exercício an
terior; 

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

6. Com base no referido dispositivo, a divida 
consolidada interna da Prefeitura Municipal de Praia 

Grande <SP) no exercício de 1976, com base no Ba
lanço Geral relativo ao exercício de 1975, deveria 
conter-se nos seguintes limites máximos (fonte: 
Banco Central do Brasil) : 

"a) montante global: Cr$ 24.068,1 mil; 
b) crescimento real anual: Cr$ 6.876,6 mil; 
c) dispêndio anual: Cr$ 4.092,8 mil." 

7. Para que possa efetivar-se a operação sob 
exame, haverá necessidade de autorização especifica 
do Senado Federal, uma vez que, após esta contrata
ção, o endividamento interno consolidado do Muni
cípio d~ Praia Grande, ultrapassará os limites fixa
dos pelos itens I, II, III do art. 2.0 da Resolução n.O 
62, de 1975, como se verifica a seguir: 

Cr$ 1 mil 

Dívida Consolidada Parâmetros estabelecidos Situação posterior às 
Interna pelo artigo 2.0 da Resolução contratações pre-

n.0 62175 * tendidas 

I - Montante Global 
II - Crescimento real anual 

III - Dispêndio anual 

• ncr.clta total arrecada cm 19i5 r"ajustada em 30% conforme 

(A) Cr$ 671,1 mil (posição em 30-4-76) + Cr$ 
6.931,6 mil (operação a ser contratada junto .ao Banco 
do Brasil S.A. - F.D.U. -independentemente de 
autorização) + Cr$ 52.110,4 mil (operação sob exa
me). 

(B) Cr$ 6. 931,6 mil (operação a ser realizada 
junto ao Banco tio Brasil S.A. - F.D.U. -indepen
dentemente de autorização) + Cr$ 52.110,4 mil (ope
r.ação sob exame) - Cr$ 55,0 mil ·(redução ocorrida 
até 30-4-76) . 

(C) Cr$ 1.459,7 mil (operação junto ao Banco 
do Brasil S.A. - F.D.U. -Independentemente de 
autorização) +Cr$ 10.873,3 mil (operação sob exam.el. 

8. Informa o Banco Central do Brasil <Parecer 
folhas n.o 6/7 anexo) que "o orçamento do Município 
de Praia Grande, para o presente exercício, prevê a 
realização de receita da ordem de Cr$ 38.400,0 mil (de
duzidas as operações de crédito), da qual cerca de 
24,90% destinam-se a atender a investimentos, e con
siderando que o financiamento pretendido reveste-se 
de c.aráter reprodutivo, devendo ensejar o retorno aos 
cofres públiccs de grande parte do capital Investido 
mediante a cobrança das taxas de pavimentação aos 
beneficiários de tais serviços", conclui aquele do
cumento que a operação pleiteada não deverá acar
retar pressões na execução financeira nos exercícios 
futuros. 

9. O Conselho Monetário Nacional, em Sessão de 
27-5-76, recomendou a adoção de providências neces
sárias n: elevação dos mencionados parâmetros. 

10. Esta Comissão, tendo em vista que foram 
cumpridas as exigências estabelecidas nas normas 
vigentcll c no Regimento, conclui por nccltar a soli-

24.068,1 59.713,1 (A) 

6.876,6 58.987,0 (B) 

4.092,8 12.433,0 (C) 

decls6o deste Conselho em reunião reallzado. em 16-2-76. 

citação contida na Mensagem n.0 77, de 1976, do se
nhor Presidente da República, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 65, DE 1976 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Praia 

Grande (SP) a realizar operação de crédito no 
valor de Cr$ 52.110 440,00 (cinqüenta e dois mi
lhões, cento e dez núi, quatrocentos e quarenta 
cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 11: a Prefeitura Municipal de Praia Gran

de, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, tempo
rariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e 
li! do artigo 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975, do 
&nado Federal, a fim de que possa realizar uma ope
rn.ção de crédito no valor de Cr$ 52.110.440,00 (cin
qüenta e dois milhões, cento e dez mil, quatrocentos 
e quarenta cruzeiros) junto ao Banco do Brasil S. A., 
por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano -
FDU, destinada a financiar a execução dos serviços 
de pavimentação asfáltica e obras complementares, 
em uma das pistas da Avenida Kennedy, naquela 
cidade. 

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

Sala das Comissões, 18 de agosto de 1976. - Re
nato Franco, Presidente em exercício. Franco Montoro, 
Relator. Augusto Franco- Paulo Guerra- Ruy San
tos - Roberto Satumino - Agenor Maria - Amon 
de Mello. 

PARECER N.0 551, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça, so

bre o Projeto de Resolução n.0 65, de 1976, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefei
tura Municipal de Praia Grande (SP) a reali
zar operação de crédito no valor de Cr$ .... 
52.110.440,00 (cinqücnta e dois milhões, cento e 
dez mil, quatrocentos. c quarenta cruzeiros)". 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 
Pelo prcsen te proj c to de resolução, aprcsen tado 

pela Comissão de Economia, fica a Prefeitura Muni-
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cipal de Praia Grande, Estado de São Paulo, autori
zada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixa
dos pelos Itens I, II e III do artigo 2.0 da Resolução 
n.0 62, de 1975, a fim de que possa realizar operação 
de crédito no valor de Cr$ 52.110.440,00 <clnqüenta e 
dois milhões, cento e dez mil, quatrocentos e quarenta 
cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S. A., por conta 
elo Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU, desti
nada .a financiar a execução dos serviços de pavimen
tação asfáltica e obras complementares em uma das 
pistas da Avenida Kennedy naquela cidade. 

2. A Mensagem do Senhor Presidente da Repú
blica é acompanhada da respectiva Exposição de Mo
tivos e parecer do Conselho Monetário Nacional, fa
voráveis à medida pleiteada pela municipalidade. 

3. A Resolução n.0 62, de 28-10-75, fixou para a 
divida consolidada dos Estados e Municípios, novos 
parâmetros tendo em vista os seguintes limites máxi
mo.s: a) montante global; b) crescimento real anual; 
c) dispêndio anual com a liquid~ão. 

4. Para que o Município possa efetivar a ope
ração sob exame haverá necessidade de autorização 
especifica do Senado Federal, na forma do disposto 
no p.arágrafo único do artigo 3.o da Resolução n.0 

62, de 1975, uma vez que, com a contratação, a dívi
da consolidada extrapolaria os parâmetros fixados 
pelos itens I, II e III do art. 2.o da Resolução n.0 

6~. de 28-10-75. 
5. A Comissão de Economia examinou ampla e 

pormenorizad.amente o caso, tendo concluído por pro
jeto de resolução, atendendo a Mensagem n.0 77, de 
1976, do Senhor Presidente da República. 

6. No âmbito desta Comissão, há a ressaltar que 
o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da 
Constituição, à norma legal (Resolução n.0 62, de 
1975) e o disposto no Regimento Interno (art. 106, 
item II e art. 100, item III). 

7. Ante o exposto, opinamos no sentido da nor
mal tramitação do projeto, uma vez que constitucio
nal e jurídico . 

Sala das Comissões, 18 de agosto de 1976. - Accio
ly Filho, Presidente; Henrique de La Rocque, Relator; 
Nelson Carneiro, com restrições; Leite Chaves, Hel
víd.io Nunes, José Samey, José Lindoso. 

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

A Presidência recebeu as Mensagens n~s. 104, 105, 106 c 107. de 
1971í (N•s. 216,217.218 c 219f76, na origem, de 19 do corrente). pc· 
las 4uais o Senhor Presidente da República, nos termos do disposto 
no arl. 42. item VI, d:1 Constituiçi'Jo, submete ao Senado propostas 
do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que as Prefeituras Muni· 
cipais de Garça, Cotia, Pedreira c Lorena. todas do Estado de São 
Paulo. sejam autorizadas a elevar. temporariamente, os parâmetros 
fixados pcln art. 2~ da Resolução nQ ó2j75, desta Casa, c possam 
re:ili.-ar npcraçôcs de crédito, para os fins que especificam. 

As matéri;~s scr~o despachadas ils Comissôcs de Economia c de 
Constituic~n c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Mag<~lhiics Pinto) - Sobre " mc~a. 

rcljucrimcnto LJUC scrú lido pelo Sr. I ~-Sccrctúrio. 

f: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9367, OE 1976 

Requeremos urgência. nm lermos do arl. .171. alinea h. dn Rc~i-
111enlcJ, r:1. ,, ,, l'rnjctn de l.ci do Seno~ do n~ 42. de 1975, que altera o 

art. tH do Dccrctn·l d n•• 227. de 2H de fevereiro d~ 1967- Código 
d~ Mi nas, ;Jcrcscenwndn·l h c '' parúgrafo ljuc cspccilica. 

S;ila das Sessões, cm 19 de agosto de 1976.- Senador Ruy San· 
tos. 

O SR. PRESIDENTE (M<~g<ilh~cs Pinto)- Este re4ucrimcnto 
scrú votado <~pús" Ordem do Di<~. n;t form;1 do art. 375, li, do Regi· 
mcnllllntcrno. 

Sohrc ;1mes;1, reLJucrimcnto LJUe scrú lido pelo Sr. 1~-Seerctúrio. 

É lido c aprovado o s~!!uinte 

REQUERIMENTO N9 368, DE 1976 

Nos termos do artigo 313 do R~gimcnto lnt~rno, requ~iro dis· 
pensa d~ interstício c pri:vi<~ distribuição de avulsos para o Proj~to de 
Resolucão nY 65, de 1976, que <~utoriza a Prdeitura Municipal de 
Praia Grande (SI') a rcalilar operaç:10 de crédito no v;dor de· 
CrS 52.110,.140,00 (dn4ücnta c dois milhões, cento e del mil. LJUatro
ccntos c quarcllla cruzeiros). a fim de que figure na Ordem do Dia 
da sessão seguinte. 

Sala d:~s S.:ssõcs, <:m 19 dt: agosto de 1976. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (M;lg<ilhães Pinto)- Aprovado o reque
rimento, o projeto a que se ref.:rc figurará na Ord.:m do Dia da pró
xim:t sessão. 

Sobr~ a mesa, requerimento qu.: vai ser lido pelo Sr. IY-S.:cretá· 

rio. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NQ 369, DE 1976 

Sr. Presidente 
Nos termos regimentais, requeiro seja transcrita, nos Anais do 

Sc11:1dO Fcdcr;il, a notúvcl conferência que. sobre o "Problema do 
Desajustamentos Conjugais", o eminente Senador Accioly Filho 
rronunciou na Faculdade de Direito de Curitiba, cm 24 de 
novcm hro de 1975. 

Sala das Sessôcs, cm 19 de agosto de 1976.- Nelson Carneiro 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o 
arl. 233, * IY, do R.:gimcnto Interno, o requerimento será submetido 
a,, exume da Comissão Dirctora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, pro
jctn de lei que será lido pelo Sr. I ~-Secretúrio. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9197, DE 1976 

lli,pcic snhrt• :1 nhriJ:aloried:ide de remessa de relatórios 
referentes a acidentes do trabalho aos sindicatos de trabalha
dores, pelas empresas da respectiva categoria. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ As cmpres;~s que estiverem enquadradas cm condiçôcs 

estabelecidas nas normas expedidas pelo Departamento Nacion;~l de 
Segurança c Higiene do Trabalho, remeterão, obrigatoriamente, aos 
sindicatos de trabalh;~dores da categoria a que pertencer, os rclató· 
rios produlidos sohrc acidentes do trabalho c sua prcvcnçi'Jo. 

Par[1gral'o único - A remessa dos rcl<llórios de que tr;~ta este 
artigo. serú acompanhada de destaque sobre as ocorrências m<~is gra· 
vcs ou que mereçam destaque, verificadas no reriodo. bem como 
sobre as providências adotadas. 

Art. 2• O sindicato de trabalhadores. de rossc do reh1tório, farú 
sua an[ilisc c. se for o caso, rcmctcrú as conclusões i1 ;~utoridadc 
competente do Ministério do Trabalho. 

A rt. J~ Esta lei entrarú cm vigor na data de sua publicaçàn. 
revopdas as disposiçiics cm contrúrio 

.Justificação 

Ahnrdar o tema prcvençi10 de acidentes dn lrahalhn. snh 
qualquer :'mgulo. é scmrrc dolnrnsn, na medida em 411e nossas 

I 
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est:llisticas, infelizmente, registrum thu.Jos liUe compliem um quadro 
devems contristudor. Esta nossa <~hordagem, cntretunto, tem scn· 
tid<l de oferecer cuhthonu;ào <~ltruista c desinteressada, 4ual scj<~, de 
encontntr mdos para a ditninuiçiio do número de <~cidentcs do tra
balho que se vcrilicam cm nosso Pais. 

t: nesse sentido que csta, .. .>s <~prcsent:tndo o presente projeto de 
lei, que vkt obrigar <~s cmpres:ts a fornecerem aos sindic:ttos de tra
balhadores d<~ respectiva C<~tegoria, os rclatúrios produLidos em seu 
:imbito interno sobre prevenção, acidentes c outros aspectos ligados 
it infortunistica acidcntúria do trab:tlho. 

A ohrigmoricdadc <lUC se propõe não visa fiscalizar a atuaçào da 
empresa no sctor de acidentes do trabalho. pois, a nosso ver, deve ser 
da (empresa), a maior interessada em bem cuidar da prevenção de 
acidentes. O que objctivamos ~ permitir aos sindicatos de tra· 
b:tlhadorcs, mediante conhecimento desses rdatórios, o ofcrc
cimcnt<> de sugestões construtivas its autoridades competentes c its 
pnípri<~s cmprcs<~s. E'tc tr:tb:tlho, aliás, os sindicatos devem realizá
lu, na <JU:tlid<~dc de ôrgitos conhecedores da problcmCttica jus
l<~b<>ralista c, t:unhétn, .:•,mo cntid<~des de colaboração do Poder Pú
hlicu. 

Ess<~ função lJUe preconizamos estú em perfcit<~ conson:incia 
com os dispositivos kgais pertinentes, conforme se verifica do 
cnntido no art. 51.1 da Consolid<~cão das Leis do Trab:tlho "in 
l'crhis": 

"Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos: 

a) representar, perante as <~utoridades administrativas c 
judiciúri<~s. os interesses gerais da respectiva catcgllria ou pro
fissão liberal ou os interesses individuais dos associados rel:t· 
ti vos à atil'idade ou profissão exercida; 

b) cdcbr:tr convenções colctiv:ts de tr:tb:tlho: 
c) eleger ou designar os reprcscnt:tnlt:s da respectiva 

categoria ou profissão libcr:tl: 
d) colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consul

tivos no estudo e solução dos problemas que se relacionem com 
a respectiva categoria ou profissão liberal: 

e) impor contribuições :t todos <~queles que participam 
d:ts c:ttcgori:ts econõmicas ou profissionais ou das profissões 
liberais. representadas. 

Parúgrafo único - Os sindicatos de empregados terão, 
outrossim, a prerrogativa de fund:tr c manter agências de 
colocaçito. (Os ,L!rifos sito nossos.) 

A tr:mscriçito supra demonstra, u nosso juilll. à saciedade, <JIIC a 
proposição sob cx:trnc cst:'t estritamente dentro dos limites c prer
rogativas jú existentes para a atuação dos sindicatos. bastando 
apenas que lei cspcci:tl. como a que ora estamos propondo, discipline 
a nhrigatoricdadc do fornecimento dos relatórios a que alude. 

A import:incia da proposição avulta c toma corpo, na medida 
cm que, corno ficou dito, os dados sobre acidentes do trabalho no 
Brasil são de t:tl modo assustadores c preocupantes. que. medidas 
..:o mo a ora proposta d~vcm ser t<ldas ..:nmo oportunas, nccessúrias c 
indispcns:'tvcis. 

Ali:'ts, par:. melhor ilustr:tr. cahc destacar pequeno trecho do 
discurso prnferido pelo Presidente Ernesto Gciscl, na abertura do 
XVIII Congresso Nacional de Prcvcnçito de Acidentes do Trabalho, 
rcalitado cm 1974. cm São Paulo, quando foi salientado um quadro 
cstatisti..:o desalentador. nos seguintes termos: 

" ... As estatísticas referentes a :tcidcntcs do trabalho, en
tre nós. são s:thidamcntc muito mais que insatisfatórias, se 
n:lo mesmo VC\atórias. Em ..:ustos dirctos. as perdas da 
ccnnomia brasileira. devidas a acidentes. elevaram-se cm 
1973 a mais de 11m hilh:ln de cruzeiros. Se acrescentarmos os 
custns indirctos, teremos, no mesmo período. m:tis de cinco 
hilhi\cs c dutentm milhi\es de crutcirns. E isso significa que o 
Pais, num esforço tremendo, despendeu. apen:1s no atendi
mento de ilcidentcs do tr:thiilho, soma cquiv:tlentc :1 70'·~ (sc
tcnt:t por cento) do tot:tl )!ilsto, pelo INI'S, cm assistcnci:1 me-

uic:t a toda a pupulac:'to bcnc:liciitria. Perdemos mais de 
uutcntos c tluarcnta milhões de horas de trahalho, c, 
muitbsimo muis grave duque isso, sofremos em 1973 a perda 
de nwis de 3.000 (tr~s mil) vidas preciosas em acidentes de 
trah:tlhu- unJ:tmédi:t :tl:trnwntc de oito mortes por di:t." 

Esta imagem do problcnw demonstrada pelo Presidente da 
Rcpúhlica í: real c, por isto mesmo, devemos todos nós cnvidar esfor
ços p:tra a busca de seu equacionamento, quando mais não seja, pelo 
menus, para minorú-lo. 

É nesse sentido que temos absoluta certeza do bcncplCtcito do 
Congresso N:tcion:tl, cm dar guaridu ao projetado, como formu de 
enc:uninh:tr unw colahorucào cfetivu para minorar a situução de 
milhares de brasileiros, permanentemente sujeitos aos infortúnios 
causados pelos acidentes de trab:tlho. 

Sal:t das Sessões, cm 19 de a~osto de 1976. - Senador Nelson 
Carneiro. • 

( X1· Comi.I'Stit•.•· de Conxliluiçtio e 111.1'/ica. dt' l.egi.l'lactio 
Social<' dt• Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O projeto será 
puhlic:tdo c remetido às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDE!~TE (Magalhães Pinto) - Antes da Ordem 
do Dia. concedo a p:tlavra, para breve comunicação, ao nobre Sena
dor Luit Viana. 

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahia. Para uma comuni
cação. Sem revisão do or:tdor.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Se é possível haver ainda alegria no coração sofrido dos nor
destinos, amanhã dcverú ser um dia de festa para o Nordeste. É que. 
ness:t oportunidade. o Senhor Presidente da Repúblic:t, General Er
nesto Gcisel, :tssinar:'t, cm Recife, o chamado Projeto Scrwncjo. 

É projeto que tem :tlguma originalidade, uma vez que se destina 
justamente a atender as popul:tçõcs mais carentes, mais Í':)brcs. da rc· 
gião scmi-úrida do Nordeste. 

Pediria licença p:tra dizer :to Senado que, cm I '159, o Govcrnn 
da República projetou criar, na Região Nordeste, uma úrca de 45 mil 
hectares irrig:tdos, num período de 5 :tnos. 

Infelizmente, Sr. Presidente, ainda hoje essa área irrigada não ul
tr:tpassa muito os lO mil hcct:trcs. embora já programado um amplo 
pl:tno de irri[wção pela CODEVASF. 

Destina-se o Projeto Sertanejo - assim chamado - a atend.:r. 
sobretudo, scnã,, exclusivamente, it pequena c média propriedade 
das rc!!i<ics scmi-úrid:ts do Nordeste. isto é, justamente a4ucks 
agricultores, :tquclcs pequenos, aqueles modestíssimos industriais. 
que são os que mais sofrem durante o período da estiagem, vez <.JUC 
não ti:m qualquer npç:lo para as su:ts vidas. a não ser emigrarem 
para nutras terras. principalmente para o Sui do Pais, porque o lati
fundi:'trin, o grande propriet:'trio, o homem da cmprcs:t de certo vul
to. esse encontra sempre o meio rara atenuar a sua sorte ou m:'t sorte . 
seja saindo, seja transferindo seu gado. scj:t rcdu;indo as suas cultu
r:ts, nws sempre tem algum meio para atenuar sua situação. No en
tanto. o pequeno proprietúrio. o médio proprictC1rio, esse realmente é 
levado- poderíamos di ter- ao desespero. 

Foi com real alegria lJUC li os primórdios desse projeto que scrú 
lançado, no Recife, pelo Senhor Presidente da República, o que signi
fica, pela presença de Sua Exccli:ncia, justamente a importúnci:t que 
o Governo dit, que o Governo cmrrcsta ao Projeto Sertanejo, des
tinado a criar, nos 4 :ITlos próximos, 60 núcleos através das regiôes 
semi-úridas do Nordeste. Essas rcgi<ies deverão ter- pelo menos é o 
que se espera, c é o que almejo c o lJUC acredito-. deverão ter :t sua 
fisionomi:t de tal maneira modificad:t, de tal maneira estrultlrada. 
<JUC possam, nos nwmcntos de crise, de seca, no futuro. suportar me
nos dolorosamente, com menos dificuldades, esse terrível cataclisma. 
4uc somente aqueles que j:'t o presenciaram. como é o meu caso, 
s:1hcm 4uanto confrange um cnraçi.n hum •• no. 

Sr. Presidente, cu ljlleria, c nesse sentido pedi a palavra. arenas 
fatcr esta breve comunic;tç:lo, que assinal:tsse nesta C:1sa. cnm tant•l' 
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represent~tntcs :llivos, diligentes, cuidadosos do Nordeste, esse fmu, 
que constdero mthmntc: importante: c que deverá atender a alguns 
milhões de habitamc:s da região sc:mi·árida do Brasil. 

Assim, Sr. Presidente:, congnllulo-me com o Governo, assinalan· 
do que, nos últimos meses, algumas úrc:us do Nordeste: ti:m sido casti· 
gadas de maneira tc:rrívc:l, cm particular o mc:u Estado, o da Bahia, 
que, segundo :tind:t hú pnuco rd'eri:t o Supc:rintc:ndente da 
SU DEN E. foi c é hoje o Est:tdo nwis atingido pdo c:tt:tclism:t d:t se
c:t. 

Devo reconhecer :tqui que o Govc:rno Federal, :ttravi:s de seus 
órgãos c:specilicos, atraví:s de seus órgãos, com seus instrumentos de 
crí:dito, como o B:tnco do Nordeste, o Banco do Brasil, tc:m feito 0 

po:~ivcl, tc:m feito quanto lhe estú ao alcance pant que: essas popu
l:tcoes sofram um pouco menos. Mas, espero que, com esse projeto 
que :tgora terú inicio, no futuro novas secas não lt:nlwm a mesma 
dramaticidade que oferece a que atualmcnte assola o Nordeste e 0 
meu Estado. 

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

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Sr. Presidente, peço a 
palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a palavnt, 
como Líder, nobre: Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE) (Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Prcsi· 
dente, são rapidissimas as palavras, quase que complemento daque· 
las, há pouco, enunciadas pelo eminente Senador Luiz Viana, do 
Estado da Bahia, para lembrar a este Plenário que, cm deferência 
toda especial a esta Casa, ante a curiosidade, os reparos da Tribuna 
da Oposição feitos pelo eminente Senador Marcos Freire, Sua Exce
lência, o Senhor Presidente da República havia, por intermédio da 
Liderança da Maiorht, há mais de dois meses, dado conhecimento, 
não só da sua determinação de, no Nordeste, fazer uma expcrii:ncia 
rcvolucionúria c válida na zona scmi-árida, como transmitido o 
progranw cm todo o seu delineamento geral. 

Que coincidi:ncia feliz é esta, Sr. Presidente, do inicio desse 
programa, na ocasião c:m que. pelo alto dcscortinio de V. Ex•, pelo 
trabalho indormido de Dinartc Mariz, pode, após cinco anos, cm 
que não são contadas as incompreensões. as distorções sofridas, por 
suas afirmativas maiores vir, a público, também, o segundo e terceiro 
volume dos estudos da COCENE. a cujo respeito nos debruçaremos 
cm reunião próxima desta Casa. 

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

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Um momen· 
to. E mostramos justamente, que Sua Exccli:ncia, o Senhor Presi
dente da República, vai fazer uma verdadeira revolução, se vitorioso 
for este programa c pa~a que não apareçam cassandras apressadas 
ou engenheiros de obrus feitas, diremos que Sua Exccli:ncia frisou, 
quando aqui. por nossa voz, apresentado foi esse programa. que 
constitui ele uma tentativa, c a nosso ver c de todos aqueles estu
diosos do Nordeste, a mais vúlida, a mais coerente, envolvida de 
maior senso comum que, até o dia de hoje, jú se procurou implantur 
na zona sem i-árida. fora dos perímetros de irrigação. 

Com todo o prazer, ouvimos o eminente Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Estou, inclusive, apartean
do V. Ex!, porque nno pude fazê-lo, quando ocupava a tribuna o 
nobre Senador Lui1. Viana. Nós. da Oposiçno c principalmente do 
Nordeste, temos tod;rs as qualilicaçôcs. que, ao contrúrio de nos inti· 
tularmos- vou empregar uma expressão que V, Ex' acaba de usar 
-de "r:~ssandras apressadas," ... 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA -CE)- Est{r justa· 
·ncntc pondo a carapuça na sua cabeça. 

O Sr. Gllvan Rochn (M DB - SL) - ... somos partidúrios da 
filosofia de S~o Tomé. Veja o que \'. Ex•, nm seguintes termos, 

usou: "Scrú a nutior tenwtiva; "0 Govc:rno vai fazc:r"; "Vai sc:r unw 
expc:ri~ncia", Então, ~ unw nurma jú da Oposição, quando se trata 
cm prohlenws nordc:stinos, aphtudir, nuts deixur sempre a porta aber· 
tu para a dcsconli:tnç:t, muito de Si'to Tom~. Mas, nem por isso, dei· 
xo de: cumprimcnt:tr o Govc:rno. Espc:ro, entrc:tanto, nc:ssc cumpri· 
mcnto, que o Govc:rno, mais uma vc:z, não frustre a c:spcrança- não 
diria rwn secular, mas milenar, porque:, cc:rtamente, os primeiros 
habit:tntc:s jú sofri:tm naqucl:t rcgifto - c: que:, desta vez, corrija s.:us 
prôprius erros, p:tr:t não fazer o que se está fazendo, por c:xt:mplo, na 
minha rc:gião, par:t ser m:tis prcdso, no Baixo São Francisco, onde 
uma insôlit:t reform:t agrária está desalojando pcquc:nos agricultores 
que possuem um hect:tre de tcmt. Então, Sr. Líder, a Oposição não~ 
totalmente c:~ss:tndru. Tem sim a obrigação, o devt:r de cobrar um 

·pl:tno que não~ o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro e estimo 
qu~: seja o último, para que delinitivamt:nlc st: c:ncontrc a s:tida para 
aquele problcnw crônico. 

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA - CE) - Srs. Sena· 
dores, vcj:un como a Oposição ali:m do mais é absorvc!ntc. Quem é: 
critico das soluções do Nordeste não i: só cht. Está chamando :t si 
algo que ni'ro é: de sua privatividade. Quantas e quantas vezes ouvi
mos restrição às soluções adot:tdas pelo Governo, por parte da Maio
ria c :tqui, neste próprio plcnúrio. O que dissemos bt:m claro, cm ju
nho, vamos tonwr a rcpt:tir agor:t. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Entno, c:xistcn1 cassandras 
tamb~m do outro lado, Ex•'! 

O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Perfeitamen· 
te! Satisfeito'! 

Entiio, Sr. Presidente, Srs. Scnadort:s, ddxamos aqut bem esta· 
hclecido de que~ uma tentativa. Tentativa, segundo o léxico, é algo 
que se cspcr:t dar bom resultado. Não neste momento, mas. há dois 
meses atrús, quando atendendo à solicitação, à curiosidade, à inda
gaçiio de colega da banc:tda de V. Ex•. o nobre Senador Marcos 
Freire, autorizado por Sua Exccli:ncia, o Senhor Presidente du Repú· 
blica, aqui nesta Casa, lixemos a explanação c consta do Diário do 
Congresso Nacional, - do que era o Projeto Sertanejo, dos seus 
alineamcntos gerais, do que se esperava. do cmbasamcnto cientifico 
que possuía. fizemos qucstiio de dizer- é uma tentativa. E por que'! 
Porque pertencemos, V. Ex'. nôs c todos os nordestinos, a uma rc
gifto, que, :tté o di:~ de hoje, tem desafiado os esforços governamen
tais, sejam qu:tisqucr as administrações que sejam passadas, cm 
menor ou maior escala. 

Era esta a comunicaçi'to que gostaríamos, Sr. Presidente, de 
fazer neste momento, na véspera do momento em que Sua Excelên
cia. o Senhor Presidente da República, dá um passo avantajado, que 
circunstúncias alheias a sua vontade lilcram postergar por semanas. 
cm prol do desenvolvimento daquela região tão sacrificada da zona 
sem i-árida, justamente aquela região que não se presta à grande ir· 
rigação, dentro da área considerada. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito hcm! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalh~cs Pinto)- Concedo a palavnt. 
para uma breve comunicação, ao nobre Senador Heitor Dias. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA. Para uma breve comu
nicação.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Sou dos que dào valor absoluto às coisas do espírito: às glórias 
da inteligência c it nobreza da reverência à cultura. 

Foi com esse pensamento que participei da justa homenagem 
que o Senado tributou ao Professor Eugênio Gudin, c à solenidade a 
que, mais tarde, fui presente, na Univcrsid:tdc de Brasília, que con
feriu ao eminente cx·MinistrCl Aliomar Baleeiro o titulo de 
"Professor Emérito". 

Em :tmbos os casos, duas grandezas: a dos homenageados i: :1 

dos homcnagcantcs. Dos homcn:tgc:tdos, pelos rclcv:tntcs serviços 
prcst:tdos it sociedade c it l'{rtria: dos horncnageantcs, pelo reconheci
mento desses méritos que um julgamento ~cm discnrdúncia con
sagrou. 
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E muior s~ntido c mais alto significado ganhuram as iniciativas 
quundo os aplausos não tinh>tm o olor do inc~nso qu~ se qu~ima, 
muitus vezes, a v;\rias formus de culto, mas a fragrância pura do 
coruç(to c du consciéncia, que marca mais a presença d~ quem a tem 
do que mesmo ;a p~sso;~ que nela se envolve. 

Um c outro sem qu;alqucr som;~ d~ poder, a não ser o que 
ressalta do mérito, d;a compostura, da força moral - que ~sta ainda 
é: a intr;ansponivd couraça para os grundcs cmbat~s da vida. Fdiz a 
sociedade que pode exibir exemplos como ~sscs. 

A Univ~rsidade de Brasília, ap~sar dos poucos anos que lh~ 
assinalam a vida, já conquistou justo c indiscutível conceito. Assim a 
deseja o Governo; assim a tém querido os seus responsáveis; assim a 
mantém o seu magnifico Reitor, Josi: Carlos de Azevedo, uma auté:n
tica vocação d~ professor; a tanto aspira a sua admirável mocidade. 
Conferiu da, como disse, o titulo de "Professor Emi:rito" ao ilustre 
e.x-Ministro Aliomar Bakciro, que, por mais de dez anos, pontilicou 
cm um ;a de suas cátedras. 

Não sei como d~scr~ver ~ss~ cmin~nte homem público. Não sei, 
qu~m cm todas as suas atividades, predominou: se o professor, o jor
nalista, o politico ou o jurista. 

A coeri:ncia de suas posições, na imprensa, na cátedra, na tri
buna, no pretório, leva-nos a crer que ele foi e í:, acima de tudo, o 
homem do direito. Desse direito que í: a moldura espiritual das socie
dades desenvolvidas; do direito que muda, mas não se altera; que 
cvolve, mas não se transfigura. E, cm qualquer hipótese, í:, a um só 
tempo, foco c rcnexo, porque ilumina o caminho da sociedade, e dela 
recebe os efeitos das correspondentes transformações. 

E acredite que não foi outro o julgamento do ilustre professor 
José Carlos de Azevedo, quando, no seu eloqUente discurso de 
saudação, achou por bem invocar estas palavras lapidares do saudo
so S;an Thiago Dan tas, no elogio ao Professor Aliomar Baleeiro: 

"Pela educação jurídica i: que uma sociedade assegura o 
predomínio dos valores éticos perenes na conduta dos 
indivíduos e, sobretudo, dos órgãos do poder público. Pela 
educação jurídica í: que a vida social consegue ordenar-se 
segundo uma hierarquia de valores, em que a posição supre
ma compete àqueles que dão à vida humana sentido e linali
dade. Pela educação jurídica é que se imprimem no comporta
mento social os hábitos, as reações espontâneas, os elementos 
coa ti vos, que orientam as atividades de todos para as grandes 
aspirações comuns." 

E, completando o seu raciocínio, para cinzelar melhor o perfil 
do homenageado, alirmou o ilustre Reitor: 

"A consciência do papel do Direito c do ensino uniram 
Aliomar Baleeiro a ambos, definitivamente." 

E esta perfeita e harmónica integração lizcram dele o "mestre 
inncxivel", como bem reconheceu o mais alto intérprete da Universi
dade. 

Agradecendo a homenagem, entre a emoção dos afctivos c o 
júbilo dos responsáveis, Aliomar Baleeiro soube, vencendo o 
impacto, traçar todo o itinerário da sua vida, fazendo cm u~ ~outro 
tópico a sua penitência por algumas passagens de suas atavadadcs, 
nas quais . sente-se, havia mai~ arroubos do que excessos, ou, se se 
quiser, um pouco daquela "ira santa" de que nos fala, 
eloqUentemente, o Padre Manocl Bcrnardc~. Mas, o p.onto. nuclear 
de sua oração foi o elogio aberto, franco, JUSto, à Umvcrsadadc de 
Brasília, que dispõe de todos os recursos, sobretudo, humanos, para 
se transformar, dentro cm breve, no centro mais alto da cultura na
cional. 

E. cm harmonia com a sua formação universitária, fez sentir, 
valendo-se dos ensinamentos de Rcnan, que o desenvolvimento das 
nações, está a depender, sobretudo, do cuidadc preferencial que se 
dispensar ao ensino superior, visão que_ não faltou ao espírito ~trgu!o 
do europeu, o que pos~ihilitou a cnaçao c a garantaa da CIVIIJ/açao 
do Velho Mundo. 

Prof~ssor ~mi:rito, tem consciência do sentido exato de uma 
Universidade, que não i: jamais o de convalidar ou valorizar 
diplomas de ensino superior, mais a de viver a vida universal, 
encurtando distâncias pelas pontes dos livros, e aproximando os 
homens pelos canais da inteligência c da cultura. E, pela sua ver
dadeir;a missão, implícita no próprio nome, i: que deve fazer dda 
bhoratôrio p;ara os prohlenws d;a Huamanidade, que vive hoje dias de 
angústias, de inquietudes, de fenccidas ilusões e renovadas 
cspcran~;as. E esse diagnóstico não escapo.u à acuidade de Aliomar 
Baleeiro, que, em uma de suas obras, "A Politica e a Mocidade"
também citada pelo eminente Professor José Carlos Azevedo -
depois de se referir às depressões econõmicas e às inquietações gera
das pelas duas últimas guerras, pronunciou estas palavras que são 
uma lição a mais do seu infatigável magistério: 

"Nunca o mundo se viu numa encruzilhada politica 
como a de nossa época." 

E mais adiante: 

"Nunca o mundo foi tão politico", Um Brasil novo e 
melhor não será obra de improvisação em um dia ou um ano. 
Dependerá mais dos jovens, do que de minha geração. 
Qualquer que venha ele a ser, o mais fecundo que se poderá 
realizar neste momento jaz na tarefa paciente e devotada de 
formação dos futuros lideres, talvez a mais realística e social
mente importante das Universidades." 

Ainda ai, Aliomar Baleeiro ao ressaltar uma das altas funções 
das Universidades, revela-se o jurista, porque a politica não se pode 
verdadeira e dignamente exercitar, divorciada do Direito, porque só 
este é capaz de assegurar a validade da Lei, os beneiieios da paz, a 
segurança da ordem, o equilíbrio do desenvolvimento, o império da 
liberdade c os frutos da justiça. 

Congratulo-me, pois, com o Senado e a Universidade pela festa 
espiritual com que brindaram essa duas vidas tão ilustres. Um e 
outro souberam cumprir o seu dever. Estão, portanto, coerentes com 
a sua nobre missão. (Muito bem! Palmas:) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montoro, como Líder. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Como Líder, pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, acabamos de ser procurados pelo chefe da representação 
da Associação Brasileira de Imprensa, cm Brasília, o Jornalista Pom
peu de Souza. Trouxe S.S• ao conhec~mcnto do Movi~ento I?cmo
crático Brasileiro c do Congresso Nacaonal fato da maaor gravadadc: 
a sede da ABI, entidade que honra as tradições culturais e dcmocrá
tic;as do Pais, acaba de sofrer um violento atentado; uma bomba 
explodiu próximo à Sala da . Presidé_ncia ?aquela lns~ituiçào, 
causando graves prejuízos a suas anstalaçoes. Nao houve, felizmente, 
vitimas de carátcr pessoal. Mas, o fato apresenta uma gravidade que 
nii.o pode passar sem um protesto da Bancada do Movimento Dcmo
crútico Brasileiro. 

Ao mesmo tempo cm que formulamos o nosso enérgico protesto 
contra esse ato de violência c de terrorismo, praticado cm nossa 
terra, apresentamos à Associação Brasileira de Imprensa a nossa intc
gr:al solidariedade, Solidariedade essa que estendemos a todos os jor
n:ais c jornalistas do Brasil, eles que, no exercício de sua atividadc, 
representam uma das grandes cidadc~as da liberdade, ao lado 
daquela cidadela que é o Congresso Nacaonal. 

A este protesto juntamos uma solicitação que, certamente, já 
cst[1 sendo atendida pelo Governo, no sentido de que sejam apurados 
com rigor os fatos que determinaram esse evento, c sejam tomadas 
as providências para a punição dos rcspon~ávc~s. a lim d.c que se 
evite a continuidade desses atos, que podcrao tarar do Paas aquele 
clima de tranqüilidade, de ordem c de normali1.açào, que é a grande 
aspiraçà,J de todo o povo hrasilciro. . 

Em nome desses princicpios. comumcamos o fato ii Casa c 
solidarimmo-nos com toda a Imprensa do llrasil. 

Era o que tinha a di1cr. Sr. Presidente. (Muito hcm!) 
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O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Sr. 
Presidente, pe~,:o u puhtvra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Mugulhàes Pinto)- Tem u pul;tvra o 
nobre Sctwdor Petrünio Portellu. como Líder. 

O SR. I'ETRÚNIO PORTELLA (ARENA- PI - Como Li· 
der. pronuncia o seguinte discurso- Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Sen;tdores: 

FaLendo-se acompanhar do eminente colega Danton Jobim, 
esteve no meu gabinete, há pouco, um dos mais eminentes jornalistas 
deste Pais, Sr. Pompeu de Souza, que levou ao nosso conhecimento 
os fatos- objdo de protesto por parte do nobre Líder da Minoria. 

Disse àquele ilustre jornalista, na oportunidade, que nós nos 
empenhamos, sem desfalecimentos, na luta contra o terrorismo de 
direita c de esquerda, que eles se confundem na obra destruidora. E 
este ~ tamb~m o objetivo do Governo da República, que não terá 
mãos a medir, dentro da lei, e procurarâ fixar as responsabilidades, 
para 4ue quantos tenham cometido esses desatinos recebam as 
penalidades legais. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não cabe identificar origem ou 
coloração dos terroristas. Isso pouco importa, porque eles se 
nivelam: eles estão a serviço da mesma causa: a causa da destruição 
da vida democrática brasileira, que defendemos e da qual somos 
guardiiies, 4uaisquer que sejam as vicissitudes. 

Sr. Presidente, com este registro, quero declarar ao Senado da 
Rc:pública que o Governo já tomou as providências indispensáveis it 
instauração do inqui:rito competente, e não esmorecerâ em sua luta 
pela presc:rvação da paz e pela continuidade do desenvolvimento 
económico, social e politico desta Nação. 

Cumprc:·me, finalmente, expressar a solidariedade do meu 
Partido à ABI na pessoa do eminente jornalista e preclaro homem de 
Estado Prudente de Morais Neto, dizendo que todos nos sentimos 
alvejados pelo terror que deve ser banido, com a união dos 
brasileiros. (Mui to bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Encerrado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n~ 365, de 
1976, do Senhor Senador Franco Montoro, solicitando ur· 
gência, nos termos do art. 371, alínea c do Regimento Inter· 
no, para o Projeto de Lei da Câmara n9 54, de 1976, que fixa 
prazo para domicilio eleitoral e filiação partidária para as 
eleições municipais de 1976. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen· 

wdos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Nos termos do art. 380, inciso II, do Regimento Interno, a malé· 

ria consl<~rá da Ordem do Dia da próxima qu~rla-fcira. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2: 

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n~ 24, de 1972, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que regulamenta disposição constante do art. 153, § 12, da 
Emenda Constitucional n9 I, c dá outras providências, tendo 

Parecer Oral, da Comissão de Constituição c Justiça, 
contrário, ;~o projeto c a Emenda n9 I, de Plenário. 

A mathia constou da Ordem do Dia da sessão de 22 de junho 
próximo passado, tendo a votação adiada, a requerimento do Sr. 
Senador l'ctrónio Portel! a, para a prc·scntc sessão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 

O Sr. Nelson Carneiro (M Dll - RJ) - Sr. l'rcsidcntc. 
peço a palavra para encaminhar a votaçfto. 

O SI~. I'IU\SIDENTE (Mugulhà~s Pinto) - Tem u puluvru, 
p<~ra ~ncuminhar a votuçi\o, o. nobr~ Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pura ~ncuminhar a 
vowcilo. s~m revisão do orudor.) - Referiu-se V. Ex•, Sr. Pr~· 
sidcnte, ao parecer oral da Comissiio d~ Constituição ~ Justiça, que 

.f)C:Stc: momento ~stú s~ndo vowdo. 
Estou cc:rto, Sr. Pr~sidc:nte, d~ que se aqu~le órgão t~cnico 

tivesse: tido oportunidad~ de examinar o projeto, outra seria a sua d~· 
cisão. Trata·se de projeto que se enquadra na sistemática constitu· 
cional, e lamento que, nesta oportunidade, ainda essa regula· 
m~ntaçàu não s~ faca. Tenho a certc:za de que em outra oportuni· 
da de essa proposição s~ tornará r~alidad~. 

O 4ue não é' possível, Sr. Presidente, i: qu~ projeto dessa rc!l~· 
vância, que: diz rc:speito às garantias do cidadão, que se inser~ na 
rc:gulam~ntação dos direitos do hom~m. s~ja rejeitado pelo Senado, 
ap~nas com parecer oral do nobre Senador Eurico Rez~nde. Seria o 
c:tso d~ o projeto voltar à Comissão de Constituição e Justiça, pura 
que <!lu o c:xaminusse, e ai, então, com o parecer dessa Comissão, 
com o d~bate ali travado, pudesse o Plenário pronunciar-se com 
maior cuutda e com melhores csclarccim~ntos. 

Estou certo de que a Maioria concordará em que este projeto 
volt~ à Comissão de Constituição e Justiça, para que seja ali 
debatido. 

Dc:sde já, prontifico-me, Sr. Presidente, a acolher o parecer, 
qualquer que ele seja. O que não me parece razoável i: que um pro· 
jeto que regulamenta dispositivo constitucional seja levado a 
Pknário apenas com o voto do Relator. 

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

O SR. I'RESIJ)ENTI; (Magalhães Pinto)- Em votação o pro· 
jeto, sem prejuízo da emenda. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram p~rmanecer 
sentados .. (Pausa.) 

Rejeitado. 
Rejeitado o projeto, fica prejudicada a emenda a ele oferecida. 
A mati:ria vai ao Arquivo. 

É o seguinte o projeto rejeitado 

I'ROJETO DE LEI DO SENADO N9 24, DE 1972 

Regulamenta disposição constante do art. 153, § 12, da 
Eml'nda Constitucional n~ I, c dá outras providências. 

Ar!. J9 A autoridade policial, militar ou administrativa, que 
ordenar a prisão ou detenção de qualquer pessoa, por qualquer moti· 
vo, inclusive para investigações ou por determinação judicial, deverá 
comunicá-lo ao juiz competente, por oficio, em que constarão: 

a) nome, profissão, estado civil e residência do acusado: 
b) nome do agente, que realizou a prisão ou detenção e as 

razões que a determinaram; 
c) se foi ou não concedida fiança ao paciente: 
d) hora exala cm que houver sido posto cm liberdade, quando 

for o caso, o preso ou o detido: 
c) número c data da guia expedida para exame de corpo de deli· 

to, sempre que se alegar a ocorrência de agressão física ou de rcsis· 
téncia à prisão. 

§ I~ E.~sc oficio será instruido, obrigatoriamente com a cópia 
do nagrantc ou da ordem escrita da autoridade competente. 

§ 29 No menor prazo possível, que cm nenhuma hipótese po· 
dcrú exceder de seis horas contadas da prisão ou detenção, o ofício 
devcrú ser entregue ao juiz competente, no foro ou cm sua residência, 
:t qualquer hora do dia ou da noite, mediante recibo, que só valcr:í 
quando tiver a hora do recebimento. Onde houver mais de um jui1 
competente, a comunicação podcrá'scr entregue a qualquer deles. 

§ 3~ O juiz, ao receber a comunicação, podcr{t determinar que 
a mesma seja mantida cm segredo de justiça, se vir que a divulgaçà<' 
possa tratcr pre.iuít.o irrcparúvcl ao andamento das diligéncin 
inid:tdas. 
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Art. 29 O juil relaxurá a prisão ou detenção, sempre que ni!o 
houwr ocorrido cm Jlagrantc delito ou por ordem escrita du autori
dade competente, nos termos legais, e mandará anotar a falta grave 
cometida na folhu de serviço da autoridade coutara, promovendo· 
lhe, ainda, a responsabilidade, nos casos previstos em lei. 

Parágrafo único. Mantendo o juiz a prisão ou detenção, nada 
obstarit que seja impctrado habcas corpus cm favor do paciente, na 
forma da lei. 

Art. 3Y Qualquer pessoa poderá levar ao juiz competente, inde· 
pendentemente de distribuição, verbalmente ou por escrito, a de· 
núncia de que alguém se encontrou ou se encontra preso ou detido, 
sem que a autoridade coa tora haja cumprido o disposto nesta lei. To· 
muda por termo a denúncia, quando verbal, ou autuada, se escrita, o 
juiz mandará imediatamente os autos ao representante do Ministério 
Público, que, no prazo improrrogável de 24 horas, rcqucrer!t, se for o 
.:aso, a instauração do processo criminal. 

Parágrafo único. ld~ntica providência determinará o juiz, a 
requerimento ou ex offício, sempre que verificar, pelo inquérito poli· 
cial ou no curso da instrução criminal, haver a autoridade coutara 
infringido o artigo JY desta lei. 

Art. 4Y O não cumprimento no disposto nesta lei, nos prazos 
nela estipulados, ou a falsa declaração, sujeitará a autoridade à 
detenção de quinze a noventa dias e multa de valor correspondente a 
cinco a dez vezes o maior salário mínimo do País. Na reincidência, 
além da condenação, a autoridade será suspensa de suas funções, 
sem vencimentos, por prazo não superior a seis meses. A terceira 
condenação importará, além da pena de detenção e da multa que fo· 
rem aplicadas, na da incapacidade do responsável para o exercício de 
função pública, pelo prazo de dois a oito anos. 

Parágrafo único. Se a infração for cometida pelo juiz, ou pelo 
representante do Ministério Público, um ou outro não poderá 
concorrer à promoção nos dois anos seguintes, além da pena de 
responsabilidade cm que acaso incorrer. 

Art. 5Y Não se incluem, nos termos desta lei, as prisões me
ramente disciplinares de integrantes das forças armadas do País e das 
corporações delas consideradas auxiliares. 

Art. 6? Ninguém será identificado criminalmente antes da 
sentença condenatória, se apresentar carteira de identidade, fornc· 
cida por instituto de identidade federal ou estadual. A infraçào desse 
dispositivo sujeitará o responsável às penas do arl. 4Y, aplicadas pelo 
juiz que conhecer do processo. 

Art. 7Y A presente lei entrará cm vigor na data de sua publi· 
cação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n? :26, de 1976 (NY 1.714-C/73, na Casa de origem), que tor· 
na obrigatória a utilização do "relatório padrão de acidentes 
de trúnsito", a ser preenchido após cada ocorrência de trânsi· 
t~1. c determina outras providências, tendo 

Pnrcccr favorável, sob nY 327, de 1976, da Comissão: 

-de Transportes, Comunicações c Obras Públicas. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 22 de junho 
último, tendo sua votação adiada, a requerimento do nobre Senador 
Virgílio Titvora, para a presente sessão. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) . , 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a dtscussao. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer scn· 

lados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto scrit arquivado, feita ;1 devida comunicnçào à Ciimara 

dos Deputados. 

É o s~guintc o projeto r~jcitudo 

I'IWJETO DE LEIDA CÂMARA NY 26,UE 1976 
(NY 1.714-C/73, na Casa d~ ori~:rm) 

Torna obrigatória a utilização do "Relatório Padriio de 
AcidrtHes dr Trãnsito", a s~r preenchido apôs cada ocorrência 
de trânsito, e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica instituída a obrigatoriedade do preenchimento, 
pelo patrulhciro '1U guarda d~ trânsito, do "Relatório Padrão de Aci
dentc:s de: Trânsito", após cada ocorrência com veículo automotor. 

Parágrafo único. O relatório referido neste: artigo será cstabc:lc· 
cido p~lo Conselho Nacional de Trânsito, na regulamentação deste: 
diploma legal. 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
90 (noventa) dias. 

A rt. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições ~m contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4: 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 3. 

de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a pro· 
porção estabelecida no artigo 132 da Consolidação das Leis do Tra
balho, reconhecendo ao trabalhador o direito a férias de trinta dias, e 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 94 e 95, de 1974, das Comissões: 
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridi· 

cidade: e 
-de Lc~:islaçào Social, favorável. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Legislação Social em 

face do reexame solicitado em plenário). 

Solicito ao nobre Senador Jarbas Passarinho o parecer da 
Comissão de Legislação Social. 

O Slt JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O parecer é favorável ao projeto, na discussiio de primeiro 
turno, porque, realmente, o nobre Senador Nelson Carneiro trata 
aqui de uma velha aspiração da classe trabalhadora brasileira, que é 

, fixar cm trinta dias do calendârio, trinta dias normais, as férias regu· 
lamentadas dos trabalhadores. 

Em que pese o fato de termos no Brasil, hoje, uma das lcgis· 
laçõcs mais avançadas, porque muitas nações industrializadas ainda 
hoje só dão duas semanas de férias ao seu trabalhador, isso não signi· 
ficaria que devêssemos parar. estagnar, diante de uma conquista 
justa. E o Ministério do Trabalho, quando tive oportunidade de 
compulsar o documento de instrução do projeto, declara que os vinte 
dias úteis de hoje já significam, na verdade, entre vinte c quatro ou 
vinte c oito dias, dependendo das semanas c tendo os sáhados in· 
cluídos ou não. 

Ora, se significam vinte c oito dias, o projeto do nobre Senador 
Nelson Carneiro pretende apenas arredondar para trinta dias c tratar 
igualmente categorias diversas, porque na própria vida militar, 
quando nela militei, havia uma diferença entre férias para generais. 
para oficiais c para sargentos. Mais tarde, as férias de oficiais c 
sargentos passaram a ser equiparadas, porque o que se leva cm consi· 
dcraçào é o desgaste do ser humano c nào da patente que ele tenha 
ou da imrortiincia que ele possua na hierarquia social. 

No caso. nós nos reservaríamos para. cm segundo turno, fazer 
alguns rcraros: um deles cu antccipariajú c conta com a própria acci· 
taç;lo do ilustre c nobre autor do projeto: é que S. Ex!, ao fixar os 
trinta dias, n~o faz nenhuma restrição às faltas justificadas c. só, às 
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injustificoadoas. E o t~.xto de l~i oatuul dil qu~ silo justum~nte trintu 
dias, desde qu~ não exc~da o tmbalhador seis dias de fullas, justili. 
coadus ou não. 

A t~ certo ponto isto tambbn se justifica, porque liS lhills dcv~m 
s~r consid~mdoas como uma rctribuiçi\o ao trabalhador p~la suoa con
tribuição no rendimento d:1 cmprcsu. Se de, por um motivo ou 
outro, nr10 contribuiu. ;tindu que independentemente du suu vonti.td~. 
~evidente que, no nosso entender, ele se prejudique tamb~m ~m r~
l:tçiio ;1 ~ssa conquista. 

I~ :1 mesma coisa que se verificu no campo da Educação. Um 
estudi.tntc, por exemplo, no caso de uma hepatite infecciosa, em que 
tem de licur cm repouso absoluto por quarenta e cinco dias, perde o 
ano. Ele não é culpado, não faltou esse tempo porque desejasse 
faltar. Ele acamou-se e, em conseqUência, faltou; e por faltar, perdeu 
aquele mínimo que nos Regimentos atuuis se admite que seja o du frc
qUt:nci:t puru guruntir os exumes de primeira i:poca. 

vel. 

Feitas essas ress;ilvas, Sr. Presidente, o parecer i: favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O parecer i: favorá-

Completada a instrução da matéria, passa-se à suu apreciação. 
Em discussão o projeto, cm primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo qu~m queira usar da palavra, está enccrradu adis

cussão. 
Em votação. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Sr. Presidente, peço 
a palavra. para enc;tminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ruy Santos. para encaminhar a votação. 

O SR. IWY SANTOS (ARENA - BA. Para encaminhar a 
votação)- Sr. Presidente, cm conversa com o nobre Senador Nel
son Carneiro, já havia apresentado a S. Ex• restrições a dispositivos 
do seu projeto c sinto-me feliz porque noto que essas restrições são 
apresentadas também pelo eminente Senador Jarbas Passarinho, um 
entendido no assunto. 

Assim sendo, a Liderança da M uioria aprova o projeto, p:tra 
dar seu pensamento definitivo, quando do segundo turno. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Sr. Presidente, peço a 
pulavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mugalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro, para encaminhar a votação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para encaminhar a 
votação.)- Sr. Presidente, o inimigo da perfeição é a pressa; o tem
po é amigo da perfeição. Se esse projeto tivesse sido votado na pri
meira oportunidade, teria sido rejeitado; mas, como houve um pedi
do de rccxamc c uma meditação maior sobre os termos cm que ele 
cstil vazado, :1 nobre Maioria acompanha o parecer do eminente 
Senador Jarbas Passarinho c dá o seu voto favorável ao projeto. 

Trata-se, como diz o nobre Senador Jarbas Passarinho, de uma 
velha reivindicação dos trabalhadores do Brasil. Ao invés dos vinte 
dias úteis, o projeto apenas assegura trinta dias corridos, o que, certa
mente, deverá ler escapado i1 vigilância do Ministério do Trabalho. 

Estou certo de que o Senado Federal, ao aprovar este projeto, 
cm primeira discussão, para revê-lo, cm segunda, com as emendas 
que forem ncccssúrias, terá dado um grande passo cm favor das as· 
pir;tçõcs do trabalhador brasileiro. Mui to obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE(Magalhãcs Pinto)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria voll<trít i1 Ordem do Dia. cm segundo turno. 

É o s~guinte o projeto uprovudo: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N93, DE 1974 

Alteru u proporção estubeleclda no artigo 132 da Consollduçilo 
dus Leis do Trabulho, reconhecendo 110 trubulh11dor o direito 11 férias de 
trintu dius, e dá outr11s providêncllls. 

O Congn:sso Nacional decreta: 

A rt. I Y A proporção estabelecida pelas alíneas a a d do artigo 
132 da Consoliduc1lo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
Lei nY 5.452, de I Y de: maio de 1943, passa u ser a seguinte: 

"Art. 132 .................................... . 

a) trinta dias aos que tiverem ficado à disposição do 
empregador durante doze meses e não tenham dado mais 
de seis lidtas injustificadas ao serviço nesse período; 

b) vinte e cinco dias aos que tiverem ficado à disposi
ção do empregador por mais de duzentos e cinqüenta dias 
em os doze meses do ano contratual; 

c) vinte dias aos que: tiverem ficado à disposição do 
empregador muis de 220 dias; 

d) quinze dias aos que tiverem ficado à disposição do 
empregador menos de 200 e mais de I 50 dias; 

Art. 2Y Esta lc:i entra em vigor na data de sua publica
ção. 

A rt. 3Y Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 5: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nY 8, de 1976, do Sr. Senador Franco Montoro, que 
assegura direitos dos empregados no caso de falência ou 
concord<tt<l da empresa, tendo 

PARECERES favoráveis, sob n~s 322 c 323, de 1976, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça; c 
- de Legislação Social. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia, cm segundo 

turno regimental. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO NY 8, DE 1976 

Assegura direitos dos empregados no caso de falência ou 
concordata da empresa. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. IY O § IY do art. 449 da Consolidação das Leis do 
Trabalho passa a vigorar com a seguinte rcdação: 

"§ IY Na fulência c na concordata, constituirão crédito 
privilegiado as contribuições devidas ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, a totalidade dos salários devidos ao 
empregado c um terço das indcnizaçõcs a que tiver direito, c 
crédito quirograf;írios os restantes dois terços." 

Art. 2Y Esta Lei cntrarú cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm conlr<irio. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhitcs Pinto)- Esgotada a matéria 
da Ordem do Di a. 
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Vai-se pussar ;) apreciação do Requerimento nY 367, lido no 
Expediente:, de ur~i:nciu puru o Projeto de Lei do Senado nY 42, de 
1975. 

Em votuçào. Os Srs. Scnudorcs que o uprovum, qudrum 
pcrnH1ncccr sentados. (l'óiUSól.) 

Aprov;1do. 
Aprovado o requerimento, pass;1-sc à aprcciaçf1o da m;ni:ria. 

Votação, cm primciro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nY 42, de 1975, do Sr. Senador Josi: Surncy, que 
altera o art. 18 do Decreto-Lei nY 227, dc 28 de fevereiro de 
1967- Código de Minas, acrescentando-lhe o parágrafo que 
cspccilica, tendo 

PARECERES, sob nYs 391 a 393, de 1976, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pda constitucionalidade c 
juridicidade do projeto; 

-de Minas e Energia, favorável ao projeto; :: 
-de Economia, fuvorávd ao projeto, com a Emenda 

que apresenta de nY I-CE e voto cm separado do 
Sr. Senador Luiz Cuvalcunte (dependendo de pareceres 
sobre o substitutivo de plenário). 

Solicito ao nobre Senador Hdvídio Nunes o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em virtude de emendas oferecidas na Comissão de Economia c 
em l'lenário, volta ao exame desta Comissão o Projeto de Lei do 
Senado nY 42, de I 975, que "altera o art. 18 do Decreto-Lei nY 227, de 
28 de fevereiro de 1967- Código de Minas- acrescentando-lhe o 
parágrafo que especilicu". 

A Emenda nY I -CE, de iniciativa do ilustre Relator da mati:ria 
naquele órgão Técnico, objetivu substituir o disposto no item IV do 
~ 2Y, a que se refere o art. IY do projeto que estabelecia como um dos 
critérios seletivos para efeito de determinação de prioridade no jul
gamento dos pedidos de pesquisa ou lavra, o do "interesse da Econo
mia Nacional" - pela aferição do "grau de disponibilidade do 
requerente face às autorizações de pesquisa ou lavra de que já i: de· 
tentar". Justilicando essa providência, salienta o parecer da Comis
são de Economia que "o supracitado item, no caso, não parece ter 
sentido. O que i: necessário é dar ao DNPM flexibilidade no jul
gumento para decidir em favor de empresas que ainda não têm um· 
grande núl1'~ro de autorizações, impedindo, dessa maneira, a exccs· 
siva concentração de pesquisa e lavra em mãos de poucas empresas". 

De fato, a alteração pretendida pela Comissão de Economia, 
com a emenda sob exame, tem por lim a colocação da matéria cm 
termos mais concretos do que os enunciados no projeto, os quais se 
situam num conceito indeciso de interesse da Economia Nacional. 

A proposição, entanto, recebeu, em Plenário, substitutivo, 
subscrito pelos Senadores José Sarney e Ruy Santos, que, além de 
alcunçar praticando os objetivos colimados pelo projeto, amplia a 
sua abrungência, disciplinando vários aspectos vinculados ao Código 
de Mineração, mediante modilicações em dispositivos do Decreto· 
Lei nY 227, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-Lei nY 
JIX, de 14 de março de 1967. 

Referida emenda substitutiva ê justificada, pelo seu ilustre 
Autor, com os seguintes esclarecimentos: 

"O presente projeto, na sua forma original, visa a alterar o art. 
IX do Decreto-Lei n~ 227. de 28 de fevereiro de 1967 - Código de 
Minas, ;1cresccntando-Ihc um parágrafo. No mesmo sentido, c do 
mesmo Autor, é a Proposição apresentada posteriormente c que 
tomou o n~ 227 j75. Esta, por ser mais abrangente, altera vários 
dispositivos do citado Código de Mineração. O Substitutivo; que ora 
apresentamos. engloba os ob,ictivos buscados nos dois projclos cm 
aperfeiçoa com novos cnfoqucs que njustarn melhor aquele Código 
;'1s pcculiaridndes do nssuntonos dias aluais." 

Quando, pela primeira ve:t, examinei o projeto nestH Comissão 
de Constituição e Justiça, li:t ver que o assunto, pelos aspectos 
altamente ti:cnicos de que se revestia, só poderia receber apro
l'und;idO exume de parle da Comissão de Minas c Energia, ainda por
!.JUC qualquer incursão nessa área poderia constituir invasão do âmbi
to de upreciação daquele órgão ti:cnico. 

Assim, do exame da mati:ria, já agora consubstanciado nus 
emendas apresentadas, verilica que o assunto continua a situar-se 
unicamente nu área do mérito ti:cnico, dependente, portanto, de 
manifestação mais aprofundada da Comissão de Minas e Energia. 

Um ponto, pori:m, deve ser reparado no Substitutivo de Plená
rio, a lim de colocar a mati:ria em perfeitas condições de ti:cnica 
legislativa. I: que se omite, no art. JY, a referência ao art. 65 do De
creto-Lei n~ 227, de 1967, tumbi:m objeto de alteração, conforme 
enunciado no texto do Substitutivo. Em conseqUência, parece-me 
que a Comissão de Redução !JOderá, já que se cogita de modilicação 
de substância, corrigir a lacuna apontada no art. IY do Substitutivo, 
dando a seguinte redação ao urt. IY do Substitutivo: 

"Art. 1 ~ O§ I Y do art. 8Y; o art. II; o item I do urt. I 6: os arts. 
18, 19, 20 e 32; o item XVI do art. 47; e os arts. 75 e 76 do Decreto
Lei nY 227, de 28 de fevereiro de 1967 alterado pelo Decreto-Lei n~ 
31S, de 14 de março de 1967, passam a ter a seguinte redação, acres
cido o seu art. 65 dos §§ JY, 2Ye 3Y, na forma desta lei". 

Desta sorte, apreciadas as emendas sob os aspectos de consti· 
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, sou pela aprovação 
do projeto, nos termos do substitutivo de plenário. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Com a palavra o 
nobn: Senador Dirceu Cardoso, para proferir o parecer da Comissão 
de Mi nas e Energia. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto de Lei do Senado nY 42, de 1975, de autoria do Sena
dor José Sarncy, mereceu aprovação das Comissões Técnicas desta 
Casa do Congresso, que considerou oportuno modilicar o art. I 8 do 
Código de Minas, a fim de assegurar prioridade de pesquisa a quem 
protocoliza pedido de autorização no Departamento Nacional de 
Produção Mineral, desde que: 

I -a área pretendida não tenha sido objcto de autoriza
ção de pesquisa, concessão de lavra, munifesto de mina ou 
recon hccimento geológico; 

II- inexista pedido anterior de autorização de pesquisa 
visando à mesma área. 

Em Plenário, o Autor da Proposição formulou, com o aval do 
Senador Ruv Santos, Substitutivo que dá nova rcdaçào aos seguintes 
dispositivos-do Código de Minas: a)§ J9 do art. 8Y: b) art. I I; c) item 
I do arl. 16: d) art. 18: e) art. 19: f) art. 20; g) art. 32; h) item XVI do 
art. 47; i) art. 75;j) art. 76. 

Portanto, uma dezena de modilicações é proposta no Substituti· 
vo dos Senadores José Sarney c Ruy Santos, que está justilieado da 
seguinte maneira: 

"O presente projeto, na sua forma original, visa a alterar 
o art. 18 do Decreto-Lei nY 227, de 28 de fevereiro de 1967-
Código de Minns, acrescentando-lhe um parágrafo. Nomes· 
mo sentido, c do mesmo Autor. é a proposição apresentada 
posteriormente c que tomou o n9 227/75. Esta, por ser mais 
abrangente, altera vf1rios dispositivos do citado Código de 
Mincrnçiio. O Substitutivo, que ora apresentamos, engloba 
os objctivos buscados nos dois projetas c os aperfeiçoa com 
novos cnfoqucs que ajustam melhor aquele Código às pc· 
culiaridadcs do assunto nos dias aluais." 
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A Em~nda do Substitutivo t~m ~st~ t~or: "modifica dispositivos 
do Decr~to·L~i nY 227, d~ 28 d~ f~v~rdro d~ 1967 (Código d~ Mine· 
ração), alt~rado pelo o~crc:tÓ·Lei n~ 318, de 14 de março de 1967". 

Nenhum dos dispositivos focalizados na Proposição foi atingido 
pdas modificaçõ~s contidas no D~cr~to·L~i nY 318/67. O artigo 8Y 
facult;t ao proprict[trio do solo, ou a qu~m delas tiv~r ~xpressa auto· 
riz:u;ào, o aprowitamento das jazidas de: substãncias minc:rais de 
emprego imediato na construção civil, desde: que: tais nwtcriais seja 
utilizados in natura para o preparo de: agregados, pedras de wlhc ou 
argamassas, c: não se dc:stin~m. como matéria·prima, à indústria de . 
transformação. O aproveitamento poderá ser imediato, pelo regime 
de Licenciamento que, pelo§ 1~. i: concedido pelas autoridades lo· 
cais, tornando·SC:, contudo, necessária a inscrição do contribuinte no 
Ministério da Fazenda, para efeito do Imposto Único sobre: Mine· 
r:lis. 

A nova redução do aludido§ IY, exige que: a habilitação se faça 
mcdi:mte "licença especifica, expedida pela autoridade: administra· 
ti v a local, no M unicipio de situação d<t jazida, e da efetivaçào do 
respectivo registro no DNPM, mediante: rc:quc:rimc:nto que sc:rit 
instruído e processado na forma estabelecida em Portaria do Dirlitor· 
Geral do rc:fc:rido Órgão". 

Em rc:lação ao art. 11, o Substitutivo dá nova interpretação ao 
critério de prioridade. 

Quanto ao art. 16, I, o Registro de: Comércio exigido para auto· 
rizaçào de pesquisa a pessoa jurídica passa a ser o da sede da c:mprc· 
sa. 

O art. IS do Código de Mineração é totalmente modificado pdo 
Substitutivo, que, em vez de focalizar a prioridade: adquirida pda 
protocolizaçào, passa a considerar a questão da área livre: e suas 
características. 

Também o art. 19 sofre substanciais reparos. O requerimento 
que:, se indeferido, era "definitivamente: arquivado", passa a ser obje· 
to de reconsideração; se esta for indeferida, poderá ter recurso ao 
Ministro das Mi nas~ Energia. 

Da mesma forma, o art. 20 tem modificações fundametais. 
Trata do pagamento de emolumentos. Pelo texto vigente, os emolu· 
mcntos são pagos em conseqUência da outorga. O Substitutivo exige 
o recolhimento- cujo valor lixa em três vezes o maior valor de refc· 
ri:ncia estabc:lecido de acordo com o disposto no art. 29, § único, da 
Lei n~ 6.205, de 29 de abril de 1975- antecipado ao Banco do Brasil 
S.A .. à conta do ''Fundo Nacional de Mineração- Parte Dispo· 
nível", instituído pela Lei n~ 4.429, de 8 de outubro de 1964. Tal 
importância poderá ser restituída em casos específicos. E o atual art. 
20 passa a ser, cm linhas gerais, o § 29, substituindo·se a expressão 
"emolumentos relativos à outorga" por "despesas inerentes à publi· 
caçào do Alvará de Pesquisa, devendo apresentar ao mencionado Ór· 
gào (DNPM), no mesmo prazo de 30 (trinta) dias o respectivo 
comprovante." Se o Requerente deixar de atender, tempestivamente, 
à exigência, o pedido será indeferido e o processo arquivado, de acor
do com o§ 39 do Substitutivo. 

Pela redução proposta, o art. 32 atribui ao Dirctor·Gcral do 
DN I'M a declaração, mediante Edital, da disponibilidade da jazida 
pesquisada, para fins de requerimento da concessão da lavra. O Edi· 
tal(* I~) especificará os requisitos a serem atendidos, considerando· 
se prioritário o requerimento protocolizado "dentro do prazo" c que 
melhor atenda aos interesses do sctor rnincrário, ajuízo do DNI'M. 

O art. 47, item XVI, obriga ao titular da concessão a apresentar 
relatório das atividades realizadas, ao DNPM. até o dia 15 de março 
de cada ano. 

Enquanto isso, o art. 65 - que o Substitutivo modifica com a 
inclus~o dos~~ I'· 2~ c .\9- não é relacionado, conforme assinala a 
Comiss~o de Constituição c Justiça, entre os dispositivos de que 
trata o art. 1~ da Emenda n~ I, de l'lcnitrio. Evidentemente, trata-se 
de lapso de mccanograrta, mas i: bom que se informe estar incluíd0 
no Capitulo V. Das Sanções c das Nulidades, do Código de M inc· 
raç~10. 

Já o art. 75 pr~tendido pelo Substitutivo veda a rculizuçào d~ 
trabalhos d~ garimpagem, faiscuçito ou cata, cm úrc:J objcto de: auto· 
rit<t~lo d~ pesquiso• ou concessão de lavra, enquanto o urt. 76 auto· 
riLa, a LJU:tlqucr tempo, a dc:limituçào de áreu onde se fará, ~xclusivu· 
nw11c, garimpagem, faiscaçãllOU cu tu. 

A l'roposiçào formulada cm Plenário, portanto, objctiva ajust:tr 
o nosso Código de: M in~raçào à realidade brasil~ira. tornando·o 
menos rígido cm pontos yuc ti:m ajudado a especuladores. 

Somos, port:tnto, pela aprovação do Projeto, na forma do 
Substitutivo, akrtundo·se pura o reparo feito pela Douta Comissito 
de Constituição c Justiça. 

É o nosso parc:cer, Sr. Pr~sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Solicito ao nobre 
S~nudor Rc:n:llo Franco o parecer da Comissão d~ Economia. 

O SR. RENATO FRANCO (ARENA - PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente:, Srs. Senudores: 

Retorna a esta Comissão, o Projeto de Lei do Senado n9 42/75, 
que altera o art. 18. do Dccretu·Lei n9 227, de: 28 de fevereiro de 
1967-- Código de Minas. 

Desta l'ez, cumpr~ i1 Comissão de Economia apreciar o 
substitutivo upresentado cm plenário pelo Autor, o nobre Senador 
Jos~ Sarney. cuja justificação se bas~ia na necessidade de englobar os 
objetivos dos dois projetas por ele apresentados sobre a mat~ria. no 
sentido de: aperfeiçoar c ajustá·los às peculiaridades atuais. 

O Substitutivo em exame modifica vitrios dispositivos do Dc:crc· 
to· lei n'' 227/67- Código de Mineração a saber: 

I'!) o parágrafo 1~. do artigo SQ; 
29) o artigo li: 
39) o item I. do artigo 16; 
4~) os artigos 1~.19,20e32: 
59) o item XVI, do artigo 47; c 
69) os artigos 75 e 76. 

Dentre as modificações apresentadas, cabe destacar as seguintes: 
a) a que condiciona a habilitação ao aproveitamento de 

substãncias minerais à licença especílica expedida pela autoridade 
administrativa local, no município em que se situa a jazida, c seu 
respectivo registro no DNPM; 

b) a que impõe o respeito ao direito de prioridade à obtenção 
dtt tlutorizaçfto de pesquisa ou do registro de licença à data da 
protocolização do pedido e ao direito de participação nos resultados 
da lavra. correspondente ao dízimo d'' imposto sobre Minerais: e 

c) a que considera livre, as área~ que não estiverem vinculadas a 
autorização de pesquisa, registro de licença. concessão de lavra, 
manifesto de mina ou percussão de reconhecimento geológico. 

Do exame da proposição, obscrva.sc que o Autor manifesta, 
no Substitutivo em tela, um amadurecimento com relação à 
sistcmútica de conccssrto, pesquisa c lavra dos nossos recursos 
minerais, na medida em que evita a concentração desses recursos cm 
mrtos de um número reduzido de empresas contribui para um 
aproveitamento racional desses recursos condizente com a nossa 
condição de nação emergente no sistema internacional. 

Do exposto, somos pela aprovação do Substitutivo examinado. 
que modifica dispositivos do Dccreto·Lci n9 227, de 28 de fevereiro 
de 1967- Código de Mineração. 

f:: o parecer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Os pareceres são 
favorúvcis ao substitutivo apresentado cm plcn:írio. 

Completada a instrução da matéria. passa-se à sua apreciação. 
Em votação o substitutivo, que tem prcfcri:ncia regimental. 
Os Srs. Senadores que o arrovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Arrovado. 
Aprovado o substitutivo, ficam prcjudicadm n projeto c a 

Em~nda :tele oferecida. 
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A matéria vai à Comissuo d~ Redução, u lirn de s~r redigido o 
v~ncido pura o segundo turno regimental. 

Nos termos do url. 3~5 do Regimento lmerno, estando a 
nHilériu em r~gime de urg~nciu, passa-se imediatamente à suu 
upreciuçilo, em segundo turno. 

Discussilo, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 42, de 1975. do Sr. Senador José Sarn.:y, que 
modifica dispositivos do Decreto-Lei nY 227, de 2X de f~ve
reiro de 1967 (Código d~ Mineração) alt.:r:tdo pdo Decr.:to
Lei n1

' 318, d.: 14 de m:trço de 1967 (d~pendcndo de parecer 
d:t Comissão de Redução). 

Sobre a mes:t o parecer da Comissão de Redução, que vai ser 
lido pelo Sr. IY-Secretúrio. 

É lido o seguinte 

Da Comissão de Redução 

PARECER N? 552, DE 1976 

Redaçào do vencido, para o 29 turno regimental, do 
Projeto de Lei do Senado n9 42, de 1975. 

Relator: Senador José Lindoso 

À Comissão aprescnta a redação do vencido, pura ao segundo 
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado nY 42, de 1975, que 
modifica disposltivos do Decreto-Lei n9 227, de 28 de fevereiro de 
1967, (Código de Mineração) alterado pelo Decreto-Lei nY 318, de 14 
de março de 1967, esclarecendo que, acatando, em parte, a sugestão 
contida no Parecer da douta Comissilo de Constituição e Justiça, in
cluiu, no art. IY do Substitutivo, referência uo arl. 66 do Decreto-Lei 
nY 227, de 28 de fevereiro de 1967, uma vez que a matéria que se pre
tende acrescentar ao art. 65, na forma de parágrafos, melhor se coa
duna com as disposições daquele artigo. 

Sala das Comissões, em 19 de agosto de 1976.- Danton Jobim, 
Presidente- José Lindoso, Relator- Renato Franco- Virgílio Tá
vora. 

ANEXO AO PARECER N9 552, DE 1976 

Redação do vencido, para o 19 turno regimental, do Proje
to de Lei do Senado n9 42, de 1976, que modifica dispositivos 
do Decreto-Lei n9 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de 
Mineração) alterado pelo Decreto-Lei n9 318, de 14 de março 
de 1967. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O § 19 do art. 89; o art. 11; o item I do art. 16; os arts. 
I R. 19, 20 c 23: o item XVI do art. 47; c os arts. 75 c 76 do Decreto
Lei n9 227, de 28 de fevereiro de 1967. alterado pelo Decreto-Lei n9 
318. de 14 de março de 1967, passam a vigorar com a seguinte reda· 
çào, acrescido o seu :art. 66 dos parúgrafos 19, 29 c 39: 

"Art. SY .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

* JY A habilitação ao aproveitamento de substâncias mi
nerui.s pelo regime de Jiccnciamento depende da obtenção, pc
lo interessado, de licença específica, expedida pela autoridade 
administrativa local, no Município de situação da jazida, c da 
cfetivaçào do respectivo rcgic.tro no Departamento Nacional 
da Produção Mineral (DNPM), mediante requerimento que 
será instruído c processado na forma estabelecida em 
Portaria do Dirctor-Geral do referido Órgão. 

A rt. li. Serão respeitados, na aplicação dos regimes de 
Autorit.açào, Licenciamento c Concessão: 

a) o direito de prioridade it obtenção da autorização de 
resquisa ou do registro de licença, atribuído a.o intcrcs~ado 
~ujo requerimento tenha por objcto área cons1dcr~da hvrc, 
rara a finalidade pretendida, à data da rrotocohz_açao ~o rc· 
di do ao Dcrartamcnlo Nacional da Produçao M mera! 

(DN PM), atendidos os demais requisitos cablveis, 
estabelecidos neste Código. 

b) o direito à participação nos resultados da lavra, em 
valor correspondente ao dízimo do imposto sobrc Minerais, 
aplidwl, exclusiv:unente, às concessões outorgadas após 14 
dem:trçode 1967. 

Art. 16 .......................... · · · · · · · · · · · · · · · · 
I - Prova de nacionalidade brasileira, estado civil, pro

fissão c domicílio do requerentc, pessoa natural. Em se tra
t:mdo de pessoa jurídica, cópia do Alvará de autorização pa· 
ra funcionar como Empresa de Mineração, com a prova do 
respectivo registro no órgilo de Registro de Comércio de sua 
sede. Prova do recolhimento dos emolumentos estabelecidos 
no :trt. 20 deste Código. 

Art. I g, A área objetivada em requerimento de autoriza· 
ç~o de pesquisa ou de registro de licença será considerada li
vre, desde que não se enquadre em quaisquer das seguintes 
hipóteses: 

I J Se a área estiver vinculada a autorização de pesquisa, 
registro de licença, concessão da lavra, manifesto de mina ou 
permissão de reconhecimento geológico; 

II) Se a área for objeto de pedido anterior de autorização 
de pesquisa, salvo se este estiver sujeito a indeferimento, nos 
seguintes casos: 

a) por enquadramento na situação prevista no caput do 
artigo anterior, e no§ J9 deste artigo; 

b J por ocorr~ncia, na data da protocolização do pedido, 
de impedimento da obtenção do título pleiteado, decorrente 
das restrições impostas no parágrafo único do art. 23 e no 
art. 26 deste Código. 

III) Se a área for objeto de requerimento anterior de re· 
gistro de licença, ou estiver vinculada a licença, cujo registro 
venha a ser requerido dentro do prazo de 30 (trinta) dias de 
sua expedição; 

IV) Se a ârea estiver vinculada a requerimento de 
renovação de autorização de pesquisa, tempestivamente apre
sentado, c pendente de decisão; 

V) Se a área estiver vinculada a autorização de pesquisa, 
com relatório dos respectivos trabalhos tcmpestivamente 
apresentado, e pendente de decisão: 

VI) Se a área estiver vinculada a autorização de pesqui
sa, com relatório dos respectivos trabalhos aprovados, c na 
vigência do direito de requerer a concessão da lavra, atribuí
do nos termos do art. 31 deste Código. 

§ I• Não estando livre a área pretendida, o requerimen
to será indeferido por despacho do Diretor-Geral do 
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), 
assegurada ao interessado a restituição de Üma das vias das 
peças apresentadas em duplicata, bem como dos documentos 
públicos, integrantes da respectiva instrução. 

* 2Y Ocorrendo interferência parcial da área objctivada 
no requerimento, com área onerada nas circunstâncias referi· 
das nos itens I a VI deste artigo, c desde que a realização da 
pes4uisa, ou a execução do aproveitamento mineral por licen
ciamento, na parte remanescente, seja considerada técnica c 
economicamente viável, a juízo do Departamento Nacional 
da Produção Mineral - DNPM - será facultada ao re· 
querente a modificação do pedido, para rctilicaçào da área 
originalmente definida, procedendo-se, nCilc caso, de con
formidade com o disposto nos§* J9 c 2• do artigo anterior. 

Art. 19. Do despacho que indeferir o pedido de autoriza· 
çào de rcsquisa ou de sua renovação, cabcrú pedido de rc· 
<:onsideraçào, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ru
hlicaçào do despacho no Diúrio Oficial da União. 

~ I~ Do desradw que indeferir o pedido de reconsidera· 
ç:ln. cahcrú recurso ao Ministro das Minas c Energia, no pra· 
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lll dc: JO (trinta) dias, contudos da publicaçi\o do d~spucho no 
Diilrio Olici<~l du Uniuo. 

~ 2~ A intc:rposiçào do pedido d~ r~consideraçào sustará 
a trumit<tçi\o d~ requerimento de autorizaçuo d~ pesquisa 
que, ubjctivundo área :1brungida pc:lo requerimento concer· 
ncnh: :10 desp:1cho rc:corrido, huja sido protocolizado após 0 

indeferimento cm causu, até que sej:1 decidido o pc:dido dc: 
reconsideruçiiuuu o eventual recurso. 

§ J~ Provido o pedido de reconsideração ou o recurso, 
cabed o indeferimento do requerimento de autorização de 
pesquis:1 superveniente, de que truta o parágrafo anterior. 

Art. 20. O requerimento da autorização de p~squisa su
jeit:l o interessado uo pagamento de emolumentos, em quan· 
tia correspondente a 3 (tr~s) vezes o maior valor de referência 
estabelecido de acordo com o disposto no art. 2~. parágrafo Ú· 

nico, da Lei nY 6.205, de 29 de abril de 1975, a qual deverá ser 
antecipadamente recolhida ao Banco do Brasil S/ A, à conta 
do "Fundo Nacional de Mineração - Parte Disponível", 
instruído pela Lei n~ 4.425, de 8 de outubro de 1964. 

§ JY O requerente terá direito à restituição da importân· 
cia relativa aos emolumentos, nos seguintes casos: 

a) se o p~dido for indeferido com fundamento no art. 
17, caput, e no~ JY do art. 18 deste Código: 

b) se o pedido for indeferido por falta do assentimento 
de órgão ou entidade públicos, exigível para a outorga da 
autorização, na forma da lei. 

§ 21' Encontrando-se livre a área objetivada, e satisfeitas 
as exigências deste Código, o Departamento Nacional da 
Produção Mineral (DNPM) expedirá oficio ao requerente 
convidando-o a efetuar no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
de sua publicação no Difrrio Oficial da União, o pagamento 
das despesas inerentes à publicação do Alvará de Pesquisa, 
devendo apresentar ao mencionado Orgão, no mesmo prazo, 
o respectivo comprovante: 

~ 3~ Se o requerente deixar de atender, no prazo próprio, 
ao disposto no parágrafo anterior, o pedido será indeferido e 
o processo arquivado, por despacho do Diretor·Geral do 
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM). 

• • • • • • • • • • o o o. o •••••••••••• o ••••••• o ••••••••••• o •••• 

A rt. 32. Findo o prazo do artigo anterior, sem que o ti· 
tu lar, ou seu sucessor, haja requerido concessão de lavra, ca· 
ducará seu direito, cabendo ao Diretor·Geral do Departa· 
menta Nacional de Produção Mineral- DNPM - median· 
te Edital publicado no Diário Oficial da União, declarar adis· 
ponibilidadc da jazida pesquisada, para fins de requerimento 
da concessão de lavra. 

§ I~ O Edital estabelecerá os requcsitos especiais a serem 
atendidos pelos requerentes da concessão de lavra, consoante 
as peculiaridades de cada caso. 

§ 2~ Para determinação da prioridade à outorga da 
concessão de lavra, serão, conjuntamente, apreciados os rc· 
querimentos protocolizados dentro do prazo que for con. 
vcnientemcnte fixado no Edital, definindo-se, dentre estes, co
mo prioritário, o pretendente que, a juízo do Departamento 
Nacional da Produção Mineral - DNPM - melhor aten· 
der aos interesses específicos do selar mincrário. 

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

Art.47. ••••• o •••••••••••• ' ••• ' ••••••••••• o' o.' •• 

XVI -Apresentar ao Departamento Nacional da Pro· 
duçào Mineral- DNPM -até o dia 15 (quinze) de mar· 
ço de cada ano, relatório das atividadcs realizadas no ano an
terior. 

Art. 66. 0 O O O O O 0 O 0 O O O 0 I O O O O 0 tO 0 O O O to o 0 o 0 0 O O O O O O O O O 

§ )Y Extinta a concessão de lavra, caberá ao Diretor-Ge· 
mi do Dc:partamento Nllcional da Produção Mineral _ 
DNPM - mediante Edital publicado no Diário Oficial du 
União, declarar a disponibilidade da respectiv& área, para 
r~ns de requerimento de autorização de pesquisa ou de conces· 
sau de l:1vr:1. 

* 2Y O Edital estabelecerá os requisitos especiais a serem 
atendidos pelo requerente, consoante as peculiaridades de ca· 
da CliSO. 

~ )1• Para a determinação da prioridade à outorga da 
autorizacr10 de pesquisa, ou da concessão de lavra, conforme 
o caso, serão, conjuntamente, apreciados os requerimentos 
protocolizados, dentro do prazo que for convenicntement~ fi. 
xado no Edital, definindo-se, dentre estes, como prioritário, 
o preh:ndente que, a juízo do Departamento Nacional da Pro· 
duçào Mineral - DNPM - melhor atender aos interesses 
espccílicos do seta r minerário. 

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

Art. 75. É vedada a realização de trabalhos de garimpa· 
gem, faiscação ou cata, em área objeto de autorização de pcs· 
quisa ou concessiio de lavra. 

Art. 76. Atendendo aos interesses do setor minerário 
poderão, a qualquer tempo, ser delimitadas determinadas á: 
reas nas quais o aproveit:lmento de substâncias minerais far· 
sc-á, exclusivamente, por trabalhos de garimpagem, faisca· 
çào ou c:1ta, consoante for estabelecido em Portaria do Minis· 
tro das Mi nas e Energia, mediante proposta do Diretor·Ge· 
ral do Departamento Nacional da Produção Mineral." 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~ Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em discussão o 
projeto, cm segundo turno. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 
encerrar a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada . 

Encerrada a discussão. o projeto ~ dado como definitivamente 
aprovado, nos termos do :1rt. 315 do Regimento Interno. 

A m:lléria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Há oradores 
inscritos para esta oportunidade. 

Concedo a palavra ao nohrc Senador Paulo Guerra. 

O SR. PAULO GUERRA (ARENA - PE. Pronuncia 0 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Recebi do Dr. Edison de Souza Leão Santos, Dirctor do B:mco 

do Nordeste, uma carta ahordando o assunto dos salários pagos ii 
presidência c aos di retores daquele hanco. Em se tratando de maté· 
ria já bast:111te dchatida nesta Casa c pela imprensa, c do maior 
interesse para o povo, tomo a iniciativa, Sr. Presidente, de fazer a sua 
leitura, neste instante: 

Fortaleza, 6 de agosto de 197b 

Meu caro c eminente amigo Senador Paulo Guerra: 

Tenho o dever de, neste instante cm que notícias inve· 
rídicas c insultuosas ferem a minha sensibilidade de homem 
público, vir a V. Ex• para dcixi1·lo a par da posição do Banco 
do Nordeste do Brasil S/ A no que respeita a gratificações, 
salários, mordomia, c:1rtõcs de crédito, casas de luxo, carros 
de luxo. desc:liahro: cm raz:o de estar ocupando há tri:s anos 
c cinco meses o cargo de Diretor de Crédito Geral do mesmo. 
BNB. 

I 
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Tomo ~stu inichllivu, Senador Paulo Gu~rru, pon1uanto 
foi V, Ex• que me lan('ou na vida pública. Continuo o m~smo 
homem que V. Ex• tirou dus curt~iras funcionais do Bunco do 
Nord~st~ p;Ha ocup;rr u honrosa missão de: dirigir a Carteira 
d~ Crédito lndustri;tl do Banco do Estado d~ Pernumbuco. 
Hoje mais ~xperiente, diria mesmo muis cupaz, porém o 
mesmo homem. Um turllo quanto vaidoso, mus sempre cor
reto, honesto, respeiwdor de hi~r;rrquias, sinc~ro nus ami
;~;udes. Lc:;rl. Devo-lhe:, então, estas c:xplicaciks como reconhc· 
cimento c: respeito a V. Ex• 

Em ncnhumu f;1sc da vida do Bunco do Nordeste teve: 
seus Dirc:torcs o direito a despesas de: mordomia ou a uso de 
c;rrtõcs de crédito pagos pda Instituição. Ap~nas o 
Presid.:ntc dispõe de resid~ncia pertencente ao Putrimónio do 
BN B. Os demais Dirctorc:., d~sdc que, não rcsid~ntes cm 
Fortulc:za, tém direito u uma ;rjud;1 para moradi;r cor
respondente ;r 75% do uluguel. Sendo u Diretoriu do BN B 
compost;r de tri:s cc:arcnscs, um pernambucano~ um paulistu; 
;rpenas dois Diretores vinhum gozando dessa regalia: cu ~ o 
Dr. Joaquim Bulista F~rnandc:s. Rccentemc:nte adquiri um 
imóvel c:m Fortuleza, fato que resultou no cancdamc:nto da 
r.:gali;r paru u minhu pessoa. O Dr. B;llista Fernandc:s encon
tra-se concluindo u construção de: sua casu própria nc:sta 
cid;rde. 

Quanto à rc:munc:r;rcão, desde a realização da Ass~m
bléi;r Ger;tl Ordinúriu realizada em 19 de ubril de 1969, o Go
verno Federal uniformizou o sistemu de remunerução du 
Diretoria dos Buncos Oficiais, vinculando-u à dos funcioná
rios. Os vencimentos, os salários dos funcionúrios de Bancos 
Oficiais não c:stão vinculados a dissídios ou acordos 
sul;rriais firmados entre Banqueiros c Bancúrios. Estão subor
dinados ao Conselho de Politica Salarial. Os aumentos 
salariais dos funcionúrios estando vinculados ao Conselho de 
Política Saluri;tl, "ipso facto", também estão os dos adminis
tradores da mesma Instituição. Isto quer dizer que o Go
verno tc:m conhecimento de quanto ganha qualquer adminis
tr;rdor de Instituição Financeira por ele controhrda 
acionariamentc. 

O Ministro do Interior, representando o Governo Fe
deral na referida Assembléia Ordinúria assim se pronunciou: 

"Proponho seja adotado critério anúlogo ao apli
cado pelo Banco do Brasil. Por propost;r também do rc
prcsentunte do Governo Federal, para pagamento de· 
honorários à Dirctoria: a remuneração mensal do 
Presidente serir correspondente à maior rcmuncrucão 
salarial paga a funcionúrios do Bunco. ucrcscida de 
I 00% a título de representação, sendo a dos demais Di
retores calculuda n;r mesma base, com acréscimo de 
50'7r. a título de representação. Entende-se como maior 
remuneração sahrrial. para efeito desta proposição, o 
que for p;rgo ao servidor como vencimento do cargo 
cfctivo c adcionul de função cm comissão. Além dessa 
remuncr;rçfro. cada Diretor, inclusive o Presidente. tcrú 
direito :'r percentagem de meio por cento (0.5) sobre os 
lucros líquidos verificados cm cada balanço semestral. 
respeitado o limite individual mirximo equivalente ao 
montante efctivamcntc percebido relo Presidente ou 
Diretor, como remuneração durante o semestre 
encerrado." O grifo é nosso. 

Atualmente no BNB. o maior cargo cfctivo, com o 
maior adicional de funcão com comissão atinge CrS 
1 (i,R09,00 (os sal ir rios do BB são maiores que os do BNB). 
Em conseqüência, a rcmunc;ação da Dirctoria estir assim 
composta: 

Presidente CrS 16.X09,00 mais CrS I (i,H09,00 = CrS 
.1.1.6IH.OO. 

Di retores CrS I6.X09.00 rn:ds CrS X.40·l.~O = 2~.21.1-SO 

A gratilicução sc:mc:strul nfro pordc:rir ser superior ao 
c:li:tivamc:ntc p~rcc:bido no semestre:. Desse modo teremos us 
scgu i n tc:s gr;r ti licuçõc:s: 

Presidente CrS 23.618,00 vezes seis= Cr$ 201.708,00 
Dirc:torc:s CrS 25.213,50 v~zes seis= CrS 151.281,00 

A sonw dos vencimentos mc:rJS:ris :rcrc:scidos d:1s gnrti
ficações, permite um vencimento mi:dio de: 

l'rcsidc:ntl! CrS 67.236,00 
Diretores CrS 50.427,00 

f:. na verdade uma excelente: rc:munc:ração. O que dú u 
c:nt~ndc:r aos jornais, contudo, i: que: c:ssa rc:munc:ruçào é de 
livre urbítrio da Dirctoria. 

O que magoou profundamente: u este seu amigo c: aos dc:
m:ris componentes da Diretoria foi o fato de o Jorn:rl do 
Br:rsil, periódico que tradicion:rlmcntc publicu nossos bulan
ços, vcicul:rr notícias infundadus c de: profunda muld;rdc. per
mitindo antever-se: o propôsito de jogur a Diretoria contra 
funcionários, público, políticos c: o próprio Governo tux;rndo
nos, desse: modo, como autores de: dc:scal;rbros. 

Para quem tem 25 anos de: serviço, sendo 20 de: Banco, 
dos qu;ris lO como udministrador (BANDEPE. COM PER. c 
Banco do Nordeste), sem nenhuma mancha funcion:rl, é dolo
roso kr um texto como o publicado no J B no diu 5 do 
corrente, pirgina 15: 

"Aind:r que situuções como essas só s~jam interes
santes pura os que nelas se encontram. provocam por 
vezes o surgimento de: fenómenos até divertidos. O 
Banco do Nordeste do Brasil, por exemplo, em 1975. 
deu m;ds participação nos lucros aos seus dirc:torcs do 
que: o totul de dividendos pugos aos seus acionistus." 

Para seu governo. o próprio Jornal do Brasil, nos pri-
meiros dias do mês de janeiro de 1976, publicou o Bulanço do 
B;rnco do Nordeste do Brasil S/ A referente ao exercício de 
1975. onde, na demonstração du Conta Lucros c Perdas. 
liguram os itens objeto da insultosa c difamatória notícia: 

Dividendos ( 17%) sfCapital CrS 71.400.000,00 
Gr:rtificações ir Dirctoria CrS 1.332.649,00 

Dividindo-se est:r importância com o presidente c quutro dire
torcs. V. Ex• verificarir que o que cu disse antes está perfeitamente 
comprov;rdo neste hal;rnço. 

Vê V. Ex• que certos jornalistas confundem o que seja 
liberdade de imprensa. 

O avião do Banco c os carros rostos ir disposição da 
Dirctoria. são usados exclusivamente para serviço. Jamais 
para uso cm excursões ou viagens priv:rdas. 

Estej:r certo, Senador Paulo Guerra. que o que acinw 
cstir escrito. rcprcscnt;r a inteira expressão da verd:rde. Jamais 
menti. Não seria num instante como esse que iria fali:-lo. As 
prova~ estào ao alcance de todos. 

Ratifico o que disse antes: a minha gratidàn c lc;rldadc 
autnrit.aram-me vir a V. Ex• para dizer-lhe que jam:ris par
ticip;rri:r ou participarei de administrações cm que o mínimo 
ético seja desrespeitado. J:!;lwis descuidarei dos ensinamen
tos dos meus pais. Rcspeita-lo~-ci até a morte. 

Qucir;1 receber meus cumprimentos c, com um abraçn, a 
expressão da minha mais <lha estima. - Edison de Souza 
Leão Santos, Diretor do BNB. 

GOVERNO l.li\IITA SALÁRIOS 
I> E I>II~ETORES DE SUAS EMPRESAS 

Os 8ons Ordenndos 

(: difícil dizer quem paga mais. !'<cm o Governo teria 
cnndiçôcs de dizi:-lo de pronto. O custo exalo de um 
executivn d.rs empresas c autarquias envolve tantas parcelas 
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de \ anwgens dirct :1s c inuirctas <lU~ os resultados se situ<tm, 
sempre, 01cima de CrS 200 mil mensais. Sc:m conli.lr os 
s;dúrins, os ~arrus Jc lu\o c: casas com piscina - passando 
pür :tviõcs, mordomia, participuçiio nos lucros c cartões de 
lTéditu, entre outros itens - figur;~m como gastos d01s 
~mprcs:ts, difu.:uhand<l a individualiza~ào d:ts despes01s. 

Os •iUC melhor <:<lllhe~em o :1ssun10 01creditam que as 
maillrc' i':ll.:ilidaJcs l<lcalizam-sc no Banco do Brasil, no 
Scn i<;o J,· l'w.:css:tmcnto de !hdus, na ELETROBRAS. nu 
Han,·o do Nordeste, llll Banw N:tción;il da H:tbitaçiio. 
1\lcnos votadas cst:triam a PETROBRÃS, a Companhia Vale 
d•' Rio Doce c a (omp;lllhia Siderúrgica Nacional, ainda qt•c 
<ll'cr~ç:un \ 01ntagcns mais uumcrosas, embora de: qualidade' 
mais lll<ld~s101s. Os hal;m~·,Js das companhias, registrando 
:.pcn:ts os h<lilllr:,rios d:ts dircturi:ts, ncg:~m aos analistas :1 

f'liSSibilidadc de ucs..:ubrir cm que rubricas furam dcbit:H.hts 
a' dcm:~is dcspcs:ts. 

Os pedidos de infornwcrw enviados pdo Senado não 
fc,ram ..:onsidcradus pela maioria das t:mpresas, mas sabe-se:. 
por cxcmpln, que somente no segundo scmestn: de 1975 •'S 
uireturcs d<l Banço do Brasil reccbt:ram CrS 3 milhões c 60 
mi.l cumn p:lflicipaç:10 nos lucros. No st:mcstr~ :mterior a par· 
1icipaçf1o chegar<\ a CrS 7 milhões. o qut: torna mais fúcil 
calcular que, somcnt.: cm salúrios, cada um dos 16 diretorcs 
do h:mco recebeu cerca de C'rS 422 mil, mensalmente:. 

Mas há at~ cmpn:sas que consideram "muito 
proveitoso" divulgar •Iuanto ganham os seus dirc:tort:s, como 
o feL :t O Est~do d~ S. l'~ulo, hú pouco, a Companhia 
Siderúrgica !';acional, nu Rio. O prt:sidentc: ganha CrS 34 
mil 730, o vice-prl!sidcnte executivo C'rS 33 mi1449 e os dire· 
lun:s CrS 32 mil 934 (salários diretos). A Companhia Vale do 
Riu Doce wmb0m nf1o es..:onde csst:s dados, indicando que o 
presidente ganha CrS 42 mil SSO c os demais di retores CrS 37 
mil. 

A asscmblí:ia-gcral da empresa. cntrt:tanto, fixa no final 
d,·, ano 01s gratificaçõ~s do, dirigentes. Em !975 essa partici· 
paçiio fui d.: CrS 3 milhões c 600 mil - de acordo com uma 
vcrs;1o- ou CrS I milhf1u c 500 mil- de :tcordo com o•1tra. 

Quase tedas as grunues empresas estatais ou paracstatais 
(Banco do Brasil, Banco Central, SlDERHRAS, Companhia 
de Ektricidadc de Brasília, Departamento de Vias Nave· 
g;'m:is) têm suas casas com piscina. jardins. jardineiros. tele· 
fon<:s, ~aragens para v'•rios carros. S~o compradas ou 
alugadas c todas as de~pc,as saem dos cofres das empresas. A 
decoração. cm lugar de atender aos aspectos funcionab -já 
que são r<:sidências oficiais- obedece ao gosto do ocupante 
ljl!C ~l~ inaU!!UrU. 

Dcixanuo-,., de lado as despesas com fcsw~ (freqUentes), 
os cartões de crêuitu, que serv~m para quaisquer despesas 
(bares. re>taur:llltes, butiqucs) c têm tctos variúvcis de ncordo 
com <' cargo do detentor: os aviões (geralmente jatinhos 
executivos) c luxuoso.; :lUiomóvcis, observa-se que todos os 
dirigentes dessas empresas ganham bem mais que o Prc· 
sidcnte da República. 

O controle dc~scs ga,tos, entretanto, nunca foi feito pelo 
Governo, pois somente <~gora o Tribunal de Contas da União 
dispõe da prerrogativa de e.,aminar as contas de quase todas 
<IS wmpanhias. Apenas a partir daí perechcu-sc que não é 
r:~ro o fenômeno da acumulaç~1o de cargos na dirctoria da 
I'ETROBRÁS, onde algun~ diretores ocup:~m também o 
comando uc subsidi{Jri<~s. 

Est{t sendo po~sívcl também estimar, pelo menos, que 
um dirctor de entidade na qual o Governo seja acionista 
majoritúrio. qu:~ndo recehe CrS 60 mil por mês, esl't 
pnhando, na realidade. mais de CrS 200 mil, computadas 
Iodas as vantagens de que usufrui. 

Ainda qut: situ~tçõ~s comll essas só sc:jum intt:rt:ssantcs 
p:~r;~ os que nd<~s se cncontntm, provocam por vezes o surgi· 
mc:nto d~ knomcnos mi: divertidos. O ll•tnco do Nordeste do 
llwsit, por exemplo, ~m 1975, dc:u mais participação nos 
lucros :ws seus diretllfes do que o total de dividendos pagos 
;ws seus ad<lnistas. 

I 3. Finalmente, cabe-me ucsmcntir o montant<: da 
remuncraçüo (s:~l{uio c gr;uilicaçào), que: o Dc:puwdo atri· 
buiu ao Prcsiucntc:. Cc1m t:fdto. consoantt: dc:Cis~o da 
Asst:mbléia-Geral de Acionistas qut: ven st:ndo r~novada hã 
cerca de 10 anos, os proventos da Diretoria são calculados 
cm função do que percebe mc:nsalm~nte funcionário do últi· 
mo posto d<~ c:mdra (Chcft: de Sc:çào), comissionado Clit:l'c 
do Gabinete u:t Presidi:nci:t. Tal quantia t:xpressa o v:dor dos 
honorúrios mt:ns.tis dt: cada um, aos quais i: 01crescida vc:rh;1 
de rcprcsentacrw, de mont;mte corrt:spondcnte a IDO% p:tra o 
Prcsiucntc c 50% para os Diretorcs. No tocante: its gratifi· 
caçõc,, COth.JUanto os estatutos permitam lix{t-las globalmcn· 
IC ~m 0,5':(, UU lucro liquido apur:IUO t:m hal:lllÇO, t~m das O 

limite individual máximo t:quivalc:ntt: iJ soma percebida como 
rc:muneraç~o (hunodrios c verba dt: rt:prcst:ntucào) durante 
o s<:ml'Strc anterior, de acordo com o t:slabdccido pela 
Asscmblé:i:t·Gcral Ordinflria de 20-4-67. 

14. Honorários do Presidente do Banco do Bw,;il S. A. 
I. Valor equivalentt: ao ganho dt: um funcionário no úl· 

timo posto da carrt:ira como st: estivesse: comissionudo chefe 
de Gabint:lt: da Presidência ................ CrS 22.913,47 
\'t:rba de represt:nt:tçào (IOO'io) ............. Cr! 22.913,47 

Total mensal bruto CrS 45.826.94 

2. Mais: 
Gr:llilicaçào semcstra I (janeiro c julho) 0.5'io sohre o lu· 

cro líquido apurado t:m balanço, desde que não cxct:da indivi
du:ilmentt: a suma percebida· durante o semestre imcdiaW· 
mente: antt:rior (no último semt:stre foi de) ... Cr$274.961 ,44. 

Desta forma a remuner;:ç;IO mi:dia mensal do pr.:sidentc 
do BB pode ser considt:r;~c!a igual a CrS 91.653,98 para o úl· 
timo semestrt: (janeiro-junhoj1976) 

3. Outros: 
Casa funcion;il .:om móveis c utensílios de uso 

doméstico. 
Carro com chofer. 
Despe"IS com tdcfonc. 
15. Honorários do Dirctor do Banco do Brasil S.A. 

I. Idem igual ao presidente .. .. .. .. .. CrS 22.913.47 
Vcrha de representação (50%) .. .. .. CrS 11.456,73 

Total m<:nsJI bruto C'rS ~4.370.20 

2. Mais: 
Gratific;~çito ~emcstrnl ljaneirnjjulho) 0,5'xó sobre o 

lucro líquido apurado cm balanço, desde que não exceda indi
vidualmente a soma percebida durante o semestre imediata-
mente anterior (no último semestre) ....... CrS 206.221.20. 

. Desta forma. a remuneração média mensal do diretor Jo 
Banco do Brasil poder ser considerada igual a CrS 
68.740,40 para o último ~mestre (janeiro-junhoj76). 

3. Outros: 
Casa ou apartamento funcional com móveis c utensílios 

de uso domêst ico. 
Carro com chofer. 
Despesas com telefone. 

O Sr. Virgílio Trivora (ARENA- CE)- Permite V. Ex' um 
aparte? 

I 



-91-

O SR. PAULO GUERRA (ARENA - t>E) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Virr;Oio Taivora (ARENA- CE)- Vê V. Ex•. com toda 
a lisur~1 o Dirctor do Banco do Nord.:stc mostra, realmente, o que 
ganhnu, com que, nüo diremos nem amargura. mas decepção. Oul'i· 
mos até outr'> dia, de colega nosso, alirmativa de que presidentes<: di
retores do B~mco do Brasil percebiam mais dt: CrS 300.000,00 por 
mt:s. Deixamos V. E.x• terminar a ldtura do documento porque é 

Remuneração da Diretoriu 

inconteste, quanto à parte do Uanco do Brasil a que se refere, c pt:r· 
mitia solicitar-lhe que incluísst: nu seu discurso este aparte que lhe 
damos, para que lique estabckcida a verdade à base dessas determi· 
nações de Assembléias-Gerais. ai citadas no Banw do Nordest.: c 
proposta pelo Sr. Ministro do Interior que, do Bane<> do Brasil, 
procedimento igu~il fosse· tidn no Bam:o do Nordeste. Assim, 
dcsali:1ndn qualquer contcst:u;ào, cm I '!75 recebeu, mcns:ilmcntc, u 
Presidente do Banco do Brasil: CrS 70. 138,56. d0s quais h0norários 
c verbas de reprcsentaçào: 

Presidente Di mores 

1975 1976 1975 1976 

Honorários c verba de representação ..... , .. , ...... . 
Participação nos lucros líquidos ................... . 
Total •..•....•.••.....••••••.. ·•·••• ··•·•••••·· 

452.870,48 
388.792,20 
841.662,68 

549.923,2X 
525.660,08 

1.075.583,36 

339.652,79 
291.594,1 o 
631.246,89 

412.442,40 
394.245,00 
806.687,40 

Honorários e verba de representação 
Médias Mensais Participação nos lucros líquidos .... 

Total ..•.•.•••••••.•••••.•.•••• 

37.739,20 
32.399,36 
70.138,56 

45.X26,94 
43.805,00 
89.631,94 

28.304,40 
24.299,51 
52.603,91 

34.370,20 
.32.S53, 75 
67.223,95 

Se extrapolarmos para 1976, já que passamos do primeiro semes· 
trc e que, pelo dispositivo. dissemos a V. Ex•, a remuneração percc· 
hida pelo Presidente ou Dirctor não pode exceder a do semestre ante· 
rior enccrr<!do, teríamos para Diretores, este ano: CrS 67.223,95. c 
para Pr~sidcnte: CrS 89.631.94. Gratos pela paciência de V. Ex!, 
mas inserto esses números que, para serem contestados. são os pri· 
mcirós de 1475 que conswm na declaração do Imposto de Renda, 
ncccssúrio s~ fal aqui trazerem prova cm contrário. 

O SR. PAULO GUERRA (ARENA - PE) - Agradeço a 
V, Ex! 

No momento em que deveria ler a carta do Dirctor do Banco do 
Nordeste, achei que deveria solicitar ao Presidente Ãngelo Calmon 
de Sfi iguais esclarecimentos relativos ao primeiro semestre de 1976, 
em que se verifica, por esses dados lidos por V. Ex'. que o·Presidente 
do .Banco do Brasil percebeu no primeiro semestre de 1976 uma mé
dia de CrS 91 .653,98, inclusive vencimento, representação e participa· 
çào nos lucros, enquanto os diretores perceberam em média 
CrS 68.740,40 por mês, sujeito a descontos de Imposto de .Renda. 
INPS, etc. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Um momento. O 
Dirctor do Danco do Nordeste percebeu quanto? Com desconto do 
Imposto de Renda atingiu CrS 67.223,95. 

O SR. PAULO GUERRA (ARENA- PE)- Os dados que rc· 
ccbi sào CrS 68.740,00. 

O Sr. Virgílio Távllra (ARENA- CE)- Faça os descontos c 
tlú isso. o valor passará 1Jqucla import:incia. Está um rouco longe 
dos alardcad0s CrS .100.000.00, não? 

O SR. PAULO GUERRA (ARENA- PE)- Muito long~. E o 
Presidente Ãngelo Calmon de Sú teve durante todo ano de 1975 uma 
despesa de mordomia no total de CrS 51 .000.00, o que representa 
uma média mensal de pouco mais de quatro mil cruzeiros. Diante do 
notici{trio da impren~a. S. Ex• julgou por hcm divulgar, demonstran
do assim que esse magnífico c honrado homem ptihlico cngranrlccc, 
pela sua inteligência, caracidadc de trabalho c espírito público, o 
quadro de auxiliares do primei r~ cscal~o do Presidente da Rcpúhlica. 

O Sr. Lourival Baptista (ARENA- SE)- Permite V, Ex• um 
arartc' 

O SR. PAULO GUERRA (ARENA -I'E)- Com prarer, ou
c;n V, F.x• 

O SR. J.ot:RI\'Al. IIAt>TJSTA (ARENA - SE) - Fcliciw 
V. Ex!, eminente Senador Paulo Guerra, pdo esclarecimento que. 
através dessa tribuna, presta à Nação, sobre a verdade quanto aos 
vcndmcntos dos Presidentes do Banco do Brasil, do Banco do 
N0rdcste c os respectivos di retores. Não tenho dúviáa de que a intri· 
ga, se chegou a vingar. está desfeita com _:.1s declarações que ac~tba de 
dar c as que deu o nobre Senador Virgílio Távora. Conheço o Prcsi· 
dente Ãngclo Sá, o Presidente Nilson Holanda. o Diretor Edison de 
Souz:1 Leão, cuja carta :1caba de ler, assim como di retores dcs;;cs ban· 
cos. Posso, assim, alirmar serem homens íntegros, corr.pctcntes c que 
prestam serviços os mais relevantes ao Governo do eminente Prcsi· 
dente Ernesto Gcisel, .:m cargos de procmin~ncia. Congratulo-me c 
me solidariLO com V. Ex' pelo e>clarccimcnto que prcsw, visando à 
elucidação da opinião pública. 

O SR. l'Alii.O GUERIU (ARENA - PE)- Agradeço a 
\'. Ex•. Senador Lourival Baptista. pelo depoimento que presta. o 
qual cnriqu.:cc o meu pr0nunciamcnto, pedindo liccn.;a pard a.:re>· 
centar o nome do Dr. Aristófanes Pereira e de todos os demais di re
tores do nosso principal estabelecimento de crédi:o. 

São esses os esclarecimentos que. a bem da verdade, faço aqui, 
lendo a carta do Diretor do Banco do Nordeste c o trecho da carta 
do Presidente do Banco do Brasil. (Muito bem!) 

O SR. I'RESIDE:'IJTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavr:1 
ao nobre Senador lourival Baptista. 

O SR. I.Ol.!RIVAI. RAI'TISf.\ (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Pre~iJcntc e Srs. Senadores: 

Mais de uma vcl comentamos, desta tribuna·. a decisão da 
I'ETROBR,\S de instalar cm Sergipe uma fúbrica de amónia. de 
uréia c de uma planta de gasolina natural. Por esses empreendi
mentos nos batemos há vítrim anos. em decorrência de sua significa· 
c;ào para o meu Estado, A confianç;; que sempre tivemos na 
I'ETROBRÁS nos deu a convicção de que esses c outros grande~ 
projetos se tornariam realidade para o desenvolvimento scrgipano. 
Nunca admitimos que Sergipe. possuidor de tito variadas c grandes 
riqucras naturais, seria relegado il condição de mero fornecedor de 
matéria-prima, para aproveitamento noutras regiões, cm prejuízo do 
Estado. 

Estando recentemente cm Aracaju. tivemos a sati~fac;i1n de ser 
informados pelo Governador José Rollemherg Leite das providên· 
<:ias j;'1 adntadas para a construç~o da fttbrica de uréia. Assim é que o 
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Governudor scrgipuno nos csclureceu que u área cm que se loculilU· 
ria u fítbricu está cscolhidu c nela foi feito todo o serviço topogritfico. 
Est:\, ugora, o sctor jurídico du empresa estatal providenciando a 
:tquisiçilo do terreno. Simultuneumentc, estilo sendo reuliludos 
estudos pura o :tbustecimcnto d'água, havendo a possibilidade do 
:tprovdtamcnto do Rio São Fr:tncisco, :ttravi:s da construção de uma 
:tdutoru, cm convi:nio entre o Governo do Estado, PETROBRÃS c 
órgãos federais. Essa adutora serviria de apoio a outros empreendi
mentos industriais, especialmente aqueles relacionados com o 
pot:issio. 

Junto it CHESF c à ENERGIPE se procede estudos relutivos ao 
fornecimento de energia eli:trica. Ao DNER c DER-SE foram pedi
d<ts informações par:t o transporte de: matc:rial pc:sado, destinado à 
fábrica. A PETROBRÃS, por sua vez, já contratou os serviços de 
cngcnh:tria industriul a firmas espc:cialiladas, estando em preparo as 
.:oncorrências para terraplanagem c construção civil. 

O Governador Josi: Rollcmbc:rg Lc:itc, sempre empenhado na 
oo:t solução do problema, recebeu telegrama do General Arakcn de 
Oliveira, Presidente da PETROBRÃS, confirmando que todas as 
providências para a montagem da fábrica de uri:ia c amõnia estão cm 
:tnd:tmcnto, contestando proccdi:ncia à informações veiculadas pela 
irnprcnsu de I.JUC u fábrica seria transferida para outro Estado. Reafir
mou. de forma categórica, sua instalação cm Sergipe, onde logo tcrú 
e<lmeço o trabalho de construção. 

Verificamos, assim, mais uma vez, o interesse do Governo do 
eminente Presidente Gdscl, através da PETROBRÃS, de aprovdtar 
o gús n<~tural scrgipano, construindo no meu Estado a fábrica de 
amõni:t c uréi<~ c, assim, acelerando a produção de fertilizantes nitro
gcnados conforme meta prioritária do 11 PN D. 

É com alegria que damos essas notícias, confirmam o acer
to .:om que coniiamos no Governo Fcdc:ral e na PETROBRÃS. E, 
sc:m dúvida alguma, essa fábrica marcará o início de uma série de 
grandes empreendimentos industriais em Sergipe, onde breve se loca
lit.:tr:"t a planta de gasolina natural. 

Sr. Presidente, devo abordar, agora, outro assunto do maior 
interesse para o meu Estado c o Br:tsil, sobre o qual não poderia 
silenciar. 

Refiro-me à decisão ontem adotada pela PETROBRÃS, apro
vando :t criaçrto de uma nova sub>idiária. a PETROBRÃS 
MINERAÇÃO, que tcrú por finalidade dar inicio imediato à explo
ração comercial das jazidas de potássio localizadas em Carrnópolis. 
Essa decisão teve por fundamento a lei que autorizou essa forma de 
empresa. nos casos cm que ocorra connito de lavra de petróleo com 
outro tipo de minério. Essa lei foi proposta pelo Presidente Gciscl e 
teve por oojctivo resolver o problema ocorrido cm Carmópolis, onde 
as jazidas de pot{tssio se situam na mesma área das jazidas de 
petróleo exploradas pela PETROBRÃS. E foi com enorme satis
f:u;iio que rcl:ttamos o projeto submetido à apreciação do Legislati
vo. transform;~do cm lei com o apoio unftnimc dos representantes de 
Sergipe nesta c na outra Casa do Congresso. 

A dclihcraçrto tomada pch1 PETROBRÃS é de alta significação 
c, estou certo, constituirá um marco na história do desenvolvimento 
do meu Estado c do Nordeste. Não mais se pode ter dúvida de que as 
vastas jazidas sergipanas logo estarão contribuindo para o enriqueci
mento nacion;~l. 

Formulo, Sr. Presidente. votos para que a decisão tomada pela 
dircç1to da PETROBRÃS se concretize o mais depressa possível, a 
fim de I.JUC a nova subsidiária inicie Jogo sua atividadc, recuperando 
o tempo perdido. O interesse nacional impõe que essas jazidas te
nham sua cxploraçiio comercial começada sem tardança, abrindo no
vas pcrsJ1ectivas para que enfrentemos as dificuldades do momento, 
no sctor económico-financeiro. E concluo reafirmando, novamente. 
minha plena confiança na PETROBRÃS, rois saoer{t essa grande 
Emrrcsa dcsincumhir-se imediatamente de sua nova c decisiva tare· 
fa: explorar c industriali;ar o pot{lssio scrgipano! 

Com o decidido aroin do eminente Presidente Ernesto Gcisel c 
da J'ETJ{OJIRÃS. não tenho dúvida de que ScrgiJ1C tcrú no futuro 

um pólo pctro4uímico, para engrandecimento do meu Estudo e do 
Hr:tsil. (Muito bem! Pulnws.) 

O SR. PRESIDENTE (Magulhàcs Pinto)- Concedo a palavra 
:to no ore Senador Augusto Fmncu. 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE. Pronunci:t o se· 
guintc: discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senudorcs: 

O Governo do Estado de Sergipe está rcivindicundo junto ao 
Ministério do Interior a construção, no Município de Poço Verde, de 
unw barragem, c execução de um projeto de irrigação no Rio Real. 
A solicitaçrto formulada pelo Govc:rnador José Rollemberg Leite:, 
fundamenta-se na necessidade: de criar mc:lhores condições para o 
desenvolvimento da agricultura sergipana cuja capacidade de produ
çrto vem sendo progressivamente reduzida. 

Em conscqüéncia de: fatores diversos, a produção :tgricola em 
Sergipe não tem cn:scido. A desordenada c.xp;~nsrto da pecuúria redu
ziu :ts [trcas destinadas ao cultivo, e o Estado, hoje, importa grande 
p:trtc dos produtos agrícolas que consome. Temos, i: verdade, algu
mas úre<ts promissoras onde se desenvolve o cultivo de cítricos, além 
de um sistema cooperativista que vc:m apresentando bons rc:sultados 
e. nwis recentemente, os trabalhos realizados pela CODEVASF, no 
baixo São Francisco, que deverão permitir um aumento na produçiio 
rizícola. modificando a estrutura dus reluçõcs de produção que dom i· 
navam naquela área. 

M:ts, niio se pode negar o fato de que um Estado que antes pro
duzia algodão c ccrc:ais que eram suficientes p::ra o consumo interno, 
e ainda exportados, hoje. praticamente. não chega a atender nem 
mesmo vinte por cento da demanda daqueles produtos. 

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

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE)- Pois não, no
bre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Insinuo-me no discurso, 
justamente quando V. Ex• se refere à produção de algodão no Es
tado. para citar uma observação feita por mim, recentemente, naque
la região, Aquidabã. tiio conhecida por V. Ex•. c que já foi a maior 
produtora de algodiio do nosso Estado. Veja V. Ex• a que ponto che
gou a distorçrto do modelo dcsenvolvimentista brasileiro. Encontrei 
aquela região com a ropulaçiio absolutamente em pobreza, porque 
não existe mais a cultura de algodão, exibindo orgulhosamente, em 
uma casa, um orelhão tclcfônico que lhe pcrmit~ ligações diret:ts pa
ra New Y.ork. Paris c outras capitais européias. É um exemplo típi· 
co de desvio do desenvolvimento brasileiro. que parece ter relegado a 
segundo plano as atividades primúri:ts. pelo menos na nossa região, c 
fez aumentar os bens de consumo in loco. V. Ex• faz bem cm rcgis· 
trar a decadência do nosso Est:1do nesse sctor. E cu me ajunto :t 
V. Ex•, solicitando que o Governo, mais uma vez, lance os olhos 
itqucla região c não tumultue o seu desenvolvimento. fazendo com 
que sejam obedecidas :ts vocações agrícolas daquela região, para que 
nrto passemos pelo vexame que hoje ocorre. de ver Sergipe produzin
do muito menos do que hú I O :tnos. 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE)- Senador Gil
van Rocha. sou muito gr:1to pelo aparte de V. Ex• Realmente. o Es
tado de Sergipe, h{t cerca de 1/4 de século, continua com a mesma 
produção; no que não cstú estagnado, pouca coisa, na verdade. 
aumentou. 

Tenho dito, não desta forma tão clara. cm diferentes ocasiões, 
nos meus pronunciamentos :tqui no Senado, que na indústria. ror 
cxcmrlo, os nossos produtos manufaturados s;to praticamente os 
mesmos de 25 anos atrús; tanto na sua produç;to, como no seu valor. 

Na rartc agrícola a mesma ~oisa. Porém com grande decadência 
ern alguns produtos. como o algod;to, que j{t rroduzimos. h{t mais de 
30 anos. X milhôes de quilos c hoje prodttlimos menos de 2 milhiies; 
o arrot c tantos outros rrodutos, estamos cm diminuiç:lo de produ
ç:io. O que aumenta muito- c aumenta sem ria no c sem projeto-
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~ o capim, prejudicial ao mlsso povo. Sobre isto, nutis :tdiante, f:tco 
refer~nci:t. 

Mui to obrig:tdo :t V. Ex• 
A re:tlid:tde atu:tl nfto deve contudo provocar desalento, condu

li r :t unw posiçfto caracteri1.ad:t pela lamúri:t improducente, relo res
simismo derrotista. 

Mas, para que possa vencer os obstáculos, Sergipe precisa rece
ber o apoio imprescindível dos órgãos do Governo Federal. O pleito, 
agora formulado pelo Governador do Estado, no sentido de que o 
DNOCS construa a barragem do Rio Real, não pode deixar de mere
cer um tratamento prioritário. 

O Município de Poço Verde, onde deverá ficar localizada a 
barragem, ~ um tradicional centro de produção agrícola, que ocupa 
o primeiro lug:tr, no Estado, em relação ao feijão e ao milho, e o 
segundo em rc:lação ao algodão. Está, por~m. aquele: município 
incluído na área do Polígono das Secas e, exatamenle agora, sofre 
com outros municípios sergipanos as conseqUências de uma longa 
estiagem, que já chega aos dez meses e vem provocando uma situa
ção perfeitamente caracterizada como de calamidade pública. 

A barragem do Rio Real, quando construída, poderá acumular 
cerca de quinze milhões de metros cúbicos de ãgua, servindo para 
irrigar uma boa área de terra. Para uma vasta região sergipana, a 
barragem significaria então o fim da eterna dependência aos fatores 
climáticos, ficando plenamente assegurada a produção agrícola e, 
conseqUentemente, melhorados os níveis de vida da população. Seria 
também possivc:l o abastecimento de água à cidade de Poço Verde, 
que i: ati: agora problemático, embora aquela cidade seja atualmente 
um dos principais núcleos urbanos do sul do Estado. As águas 
acumuladas pela barragem poderiam ter um uso múltiplo, servindo 
igualmente para o desenvolvimento da piscicultura. o que representa
ria mais um elc:mento a favorecer a população sertaneja, onde são 
notórias as deficiências alimentares. 

As culturas irrigadas que seriam desenvolvidas tornariam possí
vel, ainda, um emprego maior da mão-de-obra, contribuindo para 
reduzir o impacto do despovoamento do campo. que é hoje uma 
desoladora realidade em quase todo o interior sergipano, justamente 
cm conseqUi:ncia da falta de condições para fixação do homem à 
terra. 

Quando o mundo começa a viver o inicio de uma grave crise de 
alimentos, registrando-se uma escassez que tende a tornar-se mais 
aguda nos próximos anos, o Brasil é, felizmente, um Pais que tem 
condições para se auto-sustentar em termos de produtos oriundos cjo 
sctor primário, mas, para isto, é preciso que seja conferida absoluta 
prioridade a projetas que tenham como objetivo o aproveitamento 
integral da terra e o aumento da produção e da produtividade da 
agricultura e da pecuária. 

A barragem do Rio Real, embora colocada em uma modesta 
escala, é um desses projetas que tém como objetivo a utilização plena 
de potencialidades existentes c, por conseguinte, não pode deix:tr de 
ser an.tlisado através de um prisma de prioridades. 

1\lém de todas as vantagens apontadas. que indicam claramente 
a necessidade económica do projeto. a barragem do Rio Real iria 
contribuir para o controle da vazão do rio, suprimindo-se definitiva
mente os perigos das enchentes como a ocorrida cm 1968, c que 
arctou principalmente a cidade de Tobias Barreto. 

No scrt~o baiano, o DNOCS já tem urna cxpcriênci:t cuja 
viabilidade cslú agora perfeitamente demonstrada. No Município de 
Euclides da Cunha, uma barragem está possibilitando a irrigaç~o de 
terras que, antes úridas, começam agora :t produzir hortigranjciros 
de excelente qualidade. 

Desse modo, cnnfigura-sc a imrort;incia da rcivindicaç~o 
formulada pcln Governo de Scrgirc. c que todos os scrgir:mos 
esperam seja prontamente equacionada pelo Sr. Ministro do lntc· 
rior, Rangei Reis. que km revelado constantemente a sua rrencupa· 
ç:to cm cnc;11ninhar snluçiics urgentes c vitlidas rara a sn[rida rcgi:to 
nordestina. 

l'r;t o que linha a ditcr, Sr. Presidente. (1\luito bem!) 

O SR. I'J~ESII>ENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SI~. J>II!CEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O itinerário cívico a que nos temos ccdicado nesses últimos 
meses, de comparecimento às convenções municipais de nosso Parti
do, cm todo o território brasilc:iro, levou-nos, domingo último, a três 
convenções cm que foram apresentados os nossos candidatos, nesses 
municípios. 

Sr. Presidente, por um dever de justiça, desejo registrar que, em 
dois deles- os Municípios de C:tchoc:iro e Colatina- as conven
ções, com o comparecimento m:tciço de nossos correligionários c do 
povo cm gerul, tiveram um brilho inexcedível. Colatina, principal
mente, grande município do norte, rortào de entrada de todo o seten
triào carixaba, ali onde o M DB não teve nem diretório nem candi
d:tto nas últimas elc:ições, apresentou para as eleiçõ.:s de 1976 dois 
candidatos que significam duas bandeiras desfraldadas ao norte do 
Rio Doce, em favor das nossas idéias e do nosso Partido. 

Colatina, Sr. Presidente, onde na eleição passada o nosso 
Partido compareceu com dois mil votos de legenda e os nossos adver
s:írios com ccrc:t de vinte mi i votos, a nossa chapa de Senador venceu 
por quase tri:s vezes mil votos de diferença. Agora, instalado o di
retório e :tprcsentados os dois candidatos a Prefeito, esperamos que, 
naquele município. se orere uma grande transformação. Esperamos, 
rnesn1o, que o povo, que nas últimas eleições nos prestigiou. continue 
a prestigiar o nome do M DB c de seus candidatos, ali operando urna 
verdadeira revolução porular. 

São candidatos nossos, naquele município, o jovem Naum 
Sodro c o Sr. David Dalla Bernardina. duas figuras de destaque e de 
projeçào na sociedade c nas forças vivas e produtoras daquele muni
cípio. E ti:m como vice, ambos, ao Dr. Jozil de Barros, médico 
ilustre, fazendeiro. empresário. Homem de reputação ilibada, 
magnifico homem público que, ali. na sua medicina c na sua 
assisténcia ao povo, tomou iniciativas que ti:m coroado e engran
decido a sua vida. Portanto, o seu nome avalizando os dois candi
datos é um prenúncio de que, ali. onde o Governo coloca as suas 
mais carus esperanças de vitória. nós rossamos, nós do M D B, 
possamos oferecer urna luta igual, com candidatos que rossam fazer 
fcnte aos dois candidatos da legenda da ARENA. 

Sr. Presidente, o meu objctivo i: destacar que na nossa conven
ção nós tivemos uma adesfto, a maior que registramos no nosso 
Estado nos tempos de hoje: i: que o ex-Senador da República, Dr. 
R:tul Giuberti. que honrou esta Cas:1. que foi membro da Mesa do 
Senado c de vúrias comissões desta Casa. homem público que engran
deceu o Senado com seu trabalho, pessoa humilde, de uma moral 
in:tt:tcúvcl, politico que exerceu no meu Estado a Vice-Governadoria 
c. numa interinidade, o rróprio Governo do Estado, este moço 
desligou-se da ARENA c apoiou os candidatos do MDB no 
M unicirio de Colatina. 

Quero dizer e. significar, Sr. Presidente. que o Dr. Raul Giuberti 
foi, ali, um grande Prefeito, que serviu à Câm:tra Municipal. no 
inicio de sua carreira politica: é um dos muitos chefes políticos de 
m:tior renome no meu Estado. Ele, que o Senado conhece c de quem 
os seus companheiros de legislatura de então poderão dizer c atestar 
a idoneid:tdc moral. a competência profissional c a competência inte
lectual, é a adesão que tivemos c que precisamos exaltar. a maior 
<~dcs~o que o nosso Partido recebeu na alUai luta, no nosso Estado, 
pcl<~ redcmocrati1.aç~o do nnsso Espírito Santo. 

Sr. Presidente, a homenagem que quero prestar ;to Dr. Raul 
Giuhcrti no Senado, onde ele engr:tndeceu o meu Estado. onde rcprc
~entou o Espirito Santo. onde se fet ;tmigo de lodos. reconhecido 
pela stt<~ hnnomi:t. rcht sua simplicidade. até pela sua humildade. é 
no Senado que deve cco:tr a rcsson;inci;! dessa :tdes~o. 

Sr. Presidente. para nnsso Partido, o apoio do Dr. Raul 
Ciiuhcrti. lit cm Colatina. no norte, mostrando c antevendo, nessa 
atitude. as amplas rossihilidadcs dn l\1 DB nas lulas de 15 de 
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nowmhn•. :1 :u.lcs~'' Jo cx-ScnaJllr R~ul Giuhcrti i: das m~iorcs con 
qttistas que j[t lii'Cnllls c que poJemos :uwlar, prescnlemcntc, tJ;lS 
nossas lilciras, :\ssim, re~istro, com s;llisf~ç;lll, o <~poio c a sllli· 
J:tricJ:tJe Jn cx-ScnadM, do ex· Vi.:e-GovernaJor, dn e.\·Govc:r· 
nadnr. d11 e\·l'refeilo de Col;nina, qu~· apoiou, decisivamc:nlc: r. fron
l:tlmcnlc, ns c:tndidatns Jo M DB. E seu tllHnc, hoje,;: a banocir:l que 
,,. desfr:ildnu Jn tllll'lc dn btadn, l'illlclamandt> seus amigns, seus 
.:lll'rcli~i,,n[tri<h c seus aJ.:pt11S :1 cerrrar.:m lilciras nn \\1 D!l, n:ts 
lul;ts pcl:t l'r.:fcitura Jc Cnlatin'l, cm 15 de novembrcl du corrente 
~tllll. 

Fra n que tinh:t a ditcr. (Muito bem! P:dmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo ~ p<~la
wa :to nobre Scn:tdor Paulo Brossard, nws sou compelido a dar uma 
<:\plic:~,:tn. Norm:dmcnle, esta sessão dev.:ria continuar :ti~ às ~O 
lwras c 30 minutos, Ulll;t I'C/. que se: inio:iou :ts 16 hor<ts c 30 minutos. 
:\wnt.:cc que o Congresso Nacion<JI está convocado par:t uma ses
são :t inici:tr-sc its I<J hor:ts. Evidcntc:menlc, não será possível que 
h:tja concomilanlcmc:nle uma sessão do Senado c: um:1 sessão do 
Conj,!rcsso Nacional. Ali:m da lógica dessa condusào, há a de: que a 
Mesa que preside a sessão do Congresso ~a Mesa dn Senado Fede· 
r:tl. Em conseqüi:ncia, l~m.:nlo informar ao nobre: Senador Paul,, 
Brossard que: S. Ex• lerá :tpcn:ts 35 minutos p:tr:t o seu pronuncia
mento. S. Ex• est:l com a p:tl:tvr:t. 

O SR. 1':\l'LO BROSS.\RD (MDB- RS. Pronuncia o se· 
guintc: discurso.): 

Sr. Presidente, p~r~ contr~sl~r com fato penoso. sclv~gcm c anti· 
social ocorrido no Rio de Janeiro c que, nesta Casa. foi registrado 
pelo nobre Líder Fr~nco Monloro, venho à lribun:t com o propósito 
de vcrs:tr assunto diametralmente oposto e que se relaciona com a 
Faculdade Católica de Medicina de Porlü Alegre. 

Fa/. 15 anos, Sr. Presidente c Srs. Senadores. que foi inauguradn 
o Hospital Geral da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre. Foi cm Jg26 c. desde enliio :11~ hoje, é uma instituição 
que vem presl:tndo os maiores c mais louváveis serviços à velha 
rrovincia de S~o Pedro. 

:":t !!aleria dos seus provedores, incluem-se alguns brasileiros 
eminentes c, mais do que isso. alguns brasileiros que representaram o 
Ri,, Grande do Sul no Senado. Basta se lembre que o primeiro prove· 
dor foi o Visconde Jc São Leopoldo, Senador do Império. Seu 
Provedor. nos distantes anos de 1843 c I 845, foi Luis Alves de Lima c 
Silva, Senador pelo Rio Grande do Sul... 

O Sr. \'ir~:ilio T:hora (A RENA-CE)- E Duque de Ca~ias. 

O SR. I'AllLO BROSSARD (MDB - RS) - E Duque de 
Caxias. mas ao tempo cm que era Provedor, ainda não era Duque. 
era o Conde de Caxias. 

Foi IW Santa Casa, foi ao abrigo da velha instituição que nJsceu 
n em1no médi<.:o no meu Estado. nos últimos anos do séctllo passado. 
Coube a l'rot;'"io Alves instalar. na Santa Ca.sa, a bcola de Parir" 
que .. llllll:llllln-sc ;, hcola de l':mnitcla, viria a constituir o núcleo de 
onde .sllr!!iria a htculd:tde t.lc Mcdi<.:ina. 

A htculdadc: de Medicina com a de Engenharia, com a de 
Direito, esta fundada cm 1900, a que se juntariam outras, ao longo 
do tempo, fornwri:un o núcleo da aluai Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. 

O c.:rtu, Sr. Prc:sidcnlc:, é que, desde o seu nascimento, a 
FaculdaJc de Medicina se abrigou na Santa Casa. Nen1 se: 
cotH.:c:bc:ri:t um:t Escola de Medicina que não tivesse um hospital que, 
ao tempo, er:t só um. Dcstarle, pode-se dizer, sem exagero, que a 
F:tculdade de Medicina de Porto Alc:grc: é: filha do Hospital da San la 
Casa de Carid:tde, uma Vel que não teria condições de nascer, de 
crescer, de aprimorar-se nào fora aquela C:1sa que atendia os 
indigentes de toJo o Estado. 

É intcress:inlc notar, que, ao tempo, o corpo médico, tulvc:z, 
reunisse o escol cultural do Rio Grande do Sul. Ao contrário dos 
outros diplomados, dos muitos mi:dicos, uma vez formados, 
dcnwndav:tm os grandes c.:ntros culturais europeus, com a 
rrc<ll:Up:tç;to de aperfeiçoar seus conhecimentos. E, aperfeiçoando· 
os, no campo d~ suas especialidades, lamb~m enriqueciam seu~ 
espíritos no sentido cultural, liler:iriL•, musical c: artístico. 

Basta se mencione, apenas ~~ titulo de exemplo e correndo o 
risco de graves omissões, que foram m~dicos, além de Protásio 
Alves. Olinlll de Oliveira, Serapião Mari:tnlc, Otávio de Souza. 
Fábio de Barros, Raymundo Gonçalves Viana, Annes Dias- todos 
eles médicos ilustres. mas também homens de cultura variada, de 
ampla informação literária c: artistica. Mais tarde, a Faculdade d.: 
J\1cdicina haveria de dar ao Brasil o nosso inesquecível Raul Pilla, 
que :tl~m de Professor de 1\!c:dicina era um humanista c um cidadão 
que honrou a sua tcrr:t c o ~cu tempo. Pois bem. a Faculdade de 
Medicina, de outro ludo, foi centro de uma controvérsia que existiu 
no Rio Grande daqudcs tempos. Por inOuencia do positivismo. que 
era quase que a lilosofia olicial do Rio Grande, pregava-se e 
rra~icava-sc. no meu Estado, a liberdade profissional. Não se exigia 
''diploma cientilico para que algui:m exercesse as prolissõcs liberais, 
que. no resto do Pais. era exigido. Pois a Faculdade, à medida cm 
que se desenvolvia entrou cm litígio com essa filosolia, propugn;tndo 
pela imprescindihilidade do diploma cientifico para a prática da 
medicina. contrariando, Jeslc modo, tese de decúlogo positivista. a 
inspirar .1 politica c a administr;lcào rio·grandcnsrs. 

Jo'HJ l"cvcs da Fonloura conta, nas suas memórias. um fato que 
ncnrreu cm notável Congresso Médico. realizado cm Porto Alegre. 
Quando o Congresso se decidia pela condenação da liberdade 
rrof"sion:d. que era 1omad:1 n:tr.Juelc momento como um agravo ao 
situ:u:ionismo rio-grandcnsc. s.J a cloqüéncia, a autoridade c o talo 
dtpl<ml:ttico do Professor Fernando Ma!!alhàcs foram capazes de 
~·vitar um atritn que poderia ler conseqüências muito pouco 
cientificas. A Faculdade de Mcdicin:~, por isto mesmo. veio a 
Jc,cmrenhar um pupcl politico d~ grande import<incia. no Rio 
Cirande. 

Sempre me recordo do que dizia outro grande espírito da 
mcdiêuw. da intcli!!i:ncia, da politica rio-grandcnscs. o saudoso Dr. 
Décio Martins Costa, libertador desde estudante, quando afirmava 
que o Partido Libertador. que era a oposição no Rio Grande, muito 
devera ;, Faculdade de Medicina, pois a generalidade dos médicos 
moços era conlr:'tria itqucla conccpçüo da liberdade profissional. c. c 
por conscqili:ncia. eles se tornaram prócercs rolíticos de alta 
C.\prc"'lO, lllllllCU Estado. 

Pois bem. Sr. l'rcsidcnlc, as insliluiç•ics não p:uam de crescer. c 
houve um momento cm quc,j:'t criada a Universidade Federal do Rio 
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Graudc do Sul, cuidou :1 F:tculdadc de fater o seu hospital, que 
deveria ser o llospital das Clínicas da Faculdade de M~dicina d:t 
Universidade Fcucml do Rio Grande do Sul. 

Qu:111do essa iui:ia brotou, a Santa Casa sentiu n•:ccssidadc de 
l<lrnwr um n,lvo conjunto de mí:uicos qu~ pulic;se suprir :1 ausên
cia que um dia h:1vcria de ocorrer com a inslJluçào c o funcionamen
to do Hospital das Clínicas. A Facuhbdc, 4uc nascera da Santa Casa 
c dda necessitaria, tão importante ficara que passou a Santa Casa a 
depender dda para melhor funcionamento dos seus serviços 
hospiwlarcs. 

D:1i nasceu a idi:ia da fundação de uma outra cscob de medici
na, da 4uc viria a ser a Faculdad~ Católica d~ Medicina, para manter 
a yuaiidadc do serviço mi:dico na instituição, depois que a faculdade 
oficialtr:tnsfcri,sc os seus serviços par:1o projetado Hospital das Clí
nicas. Esk f,li o gí:rmcn, a semente da Faculdade de Medicina. 

Seria difícil- c cu cometeria omissões impcrdoúvds se o lizcsse 
- mencionar nomes das pessoas que se tornaram responsáveis pda 
Faculdade Católica de Medicina. Vou resumir tod,)s os nomes, 
mencionando apenas um, o de um rio-grandensc ilustríssimo, de um 
médico espkndidu, de um cidadão exemplar, o Professor Ivo Correia 
Maia, I.JUC: foi seu primeiro Dirclur. 

Assim nasceu :t faculdade c asstm ela se dcsenvoJ,cu. Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. Mas ninguí:m ignora que se há uma esco
la yuc red;mw recursos abundantes, esta é a Escola de Medicina. 

A Faculdade Católica, a despeito de ter um material 
imJHc".:indivcl c valio.so para a sua instalação, carecia, evidentemen
te, de rcwrsos, sem os quais uma Faculdade de ivlcdicin:l não pode 
.:umprir a sua missão c não oferece condições pant o seu 
funcionamento. Foi a raliio pela qual, cm maio de 1967. a Faculdade 
Cat<llica de :O.·kdicina >C dirigiu a<J Governo Fc:deral. ~olicitando a 
sua J'cderalização. com o que concordava a entidade fundador:t c 
m:mtcncd<lra du Faculdade, a Irmandade da )anta Casa de 
!\1 iscricúrdia. 

O 1\1 inisti:rio da l:ducação c Cultura entendeu de pedir - ~ 
nada m;u, natural - manifestação formal da lrnwndade da Sama 
(asa de Caridade de l'nrt,, Alegre, c esta fni manifestada cm 
documento firmado por seu provedor. a três de janeiro de mil 
nm·c.:cnto' e 'cssenta c nove. Não só manifestou a sua concordúncia. 
como ainda rcitcr.lu 11 pedido de fedcralizaçào, atendendo desse 
modo it cxi!!i:ncia feita peJ,, Conselho FcdcrJI de Educação. 

Em .:unsc(jiií:nci:t dessa~ gcstôes, Sr. Presidente. foi expedido. 
pe111 Presidente Costa c Silv<t, sendo :-.1inistro da Educação o Sr. 
Senador Tarso Dutra. cuja ausência neste plcnúrio deploro. o 
lkcrcln-Lci n~ 7X I. de 22 de af:!<'-lO de 1969. Este decreto eslatuiu. 
no seu <trt. I": 

"Mt. i'' ;\ Fa.:ulJadc Católica de 1\ledicina. com sede 
na cidade de Porto Alegre. btado d<l'i{io Grande do Sul. é 
auloritada a funcionar .:omo fundaçito de direito privado. 
nhscrvadno disp"'tnnc,lc Decreto-Lei." 

F. m<tis adiante, - vo.u pedir licença para inserir o decreto na 
intc)!ra, para L'nmpnr C:<11ll l'lcmcntos mais ilustrali\'l" a inform;'Í<;ito 
snhrc o prnhlcnw -- 1111 seu <~ri.~~. dispós: 

"t\rl. 4'' St:rào recursos Jínancc:iros da fundação: 

I -As uotações anualmente consignadas no Orçamento 
Geral da União, especialmente para :tssegurar: 

a) retribuição pc.:uniá1 ia no nível dos padrões federais 
c:urrcspondenlcs ao corpo docente c administrativo; 

b) manutenção, renovação c ampliação das instalações 
c equipamentos, segundo as c.xigi:ncias do ensino c da pesqui
sa: 

c) o funcionamento do Instituto de Pesquisas Cito
Oncológicas." 

E. a seguir, já no Governo subseqUente, sendo Presidente da 
República o Sr. Emílio Garrastazu Médici e Ministro da Educação o 
Sr. Scmtdor Jarbas Passarinho, o Decreto nY t\6.358, de 18 de março 
de 1970, aprovou, nos termos do Decreto-Lei nY 781, o Estatuto da 
Fundação de Direito Privado da Faculdade Católica de Medicina de 
Porto Alegre. 

Tenho interesse em salientar, a esta altura, que o assunto que me 
traz a esta tribuna. neste momento, não é meramente histórico. f:. 
cxatumcnlc, para f<IZer algumas obst:rvaçõcs sobre a solução dada 
pelo Decreto-Lei c, especialmente, para solicitar do Governo as pro
vidências conseqüentes a este Decreto-Lei nY 78 I: c que, Jastima
vclmcnlc. não tém >ido adotadas. o que vem causando. como é in
tuitivo, diliculdadcs de monta ao desenvolvimento normal da 
Faculdade c. ati:, ao seu funcionamento r~:gular. 

Como o Decreto-Lei n'' 7S I não estava sendo cumprido pelo 
Governo que o c.xpcdira. cm outras palavras. pela União. a Dircção 
da Fac:uldadc se dirigiu ao então Ministro da Educação c Cultura. o 
Sr . .larhas Passarinho. reclamando exatamcnte isso: o cumprimento 
daquilo que era lei - nem mais nem menos. S. Ex~ designou uma 
wmissào para -leio o documento que tenho ante os olhos'- "suge-
rir soluçiies rara cumprimento do Decreto-Lei n'' 781 /69". • 

Ess.t comissão foi constituída pelo Professor Homero Jobim, 
então Dirctor do Instituto de Biociências da Universidade Federal e 
hoje seu Reitor: Professor Pedro Luiz Costa, Representante da 
Faculdade Católica de Medicina. c do Dr. Fernando Carneiro 
Bcckcr. ilustre cirurgiüo do meu Estado. representante do Ministério 
da Educaç;lo c Cultura. 

Est<t comunicação foi feita, aliás, pelo então Reitor da 
Univcrsid<tdc Federal do Rio Grande do Sul, através do Oficio nY 
1.14'1 /71. de 24 de no,·embro de 1975. 

,\ comissão designada - cujos membros venho de enunci<tr, 
que são. aliús. todas pessoas da maior c mais justificada notoriedade 
er,, meu Estado - se pronunciou por meio de ofici0. que levou o n" 
200;71. c datad,, de 14 de dctcmhro. oficio dirigido ao Ministro da 
Lduc:açitn c Cultur<t, it i:poc<t, o ilustre Senador Jarbas Passarinho. 

Tamhi:m esse d,,,·umenln, pela 'ua importúncia, peço que 
cnnstc dos Anais. ê<JJ11o complemento do di>eurs,, que estou a f:tler. 
ati: por qu~ \'. h• me advcrttu l.jliC, pelas circun,tüncia~ do dia c tl:t 
scss:tn. d<'' n 'cr nwts breve dn 411c poderia ser hahitualmcnte. 
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Nilo me ex~usar~i; p'ori:m, de r~f~rir qu~ a Comissão concluía o 
seu par~c~r da s~guinte forma: 

2'') A União t~ria d~ optar ~ntr~ tri:s solucõ~s. 
assegurando os r~~ursos n~cessários à sun manutenção: 

a J fed~r:liilaçilo pura~ simpl~s; 

b) transformação ~m fundação do direito público; 

c) manutenção do atual slatusjurídico. 

JY) A Comissão i: de parecer qu~ a transformação ~m 
fundação d~ direito público será a solução mais conv~niente. 

Assim s~ pronunciou a comissão designada pelo Sr. Ministro da 
Educação, o nosso eminente colega, Sr. Senador Jarbas Passarinho. 

A 29 de maio d~ 1972, ou seja, cinco meses após o parecer da 
comissão, outra vela Fundação Faculdade Católica de Medicina de 
Porto Alegre, se dirigiu ao Ministro de Estado dos Negócios da 
Educação, solicitando a sua transformação cm Fundação de Direito 
Público, mostrando, inclusive, que se devia a um equívoco involuntá
rio a troca da palavra "privado" por "público", pois todo o processo 
que ~nsejara o Decreto-Lei n9 781 cuidara sempre e só de Fu11dação 
de Direito Público. 

Mas, a esse tempo já havia tambi:m pronunciamentos do Conse
lho Fed::ral de Educação, em razão de que a própria Fundação 
Faculdade Católica de Medicina, de Porto Alegre, cuidara de alterar 
dispositivo do seu regimento, c sugeria a alteração do art. 59 do 
Decreto-Lei n9 781, para que o Conselho que administraria a 
Faculdade fosse constituído, na sua maioria, por pessoas de livre 
nomeação do Presidente da República. Sugeria a Fundação que o 
art. 59 do Decreto-Lei n9 781 daria ao Governo, dentre 9, 6 membros 
por de livremente escolhidos, além do Dirctor da Faculdade, na 
hipótese de transformação da Fundação de Direito Privado cm 
Direito Público. Portanto, 7 num conselho de 9 seriam da escolha do 
Senhor Presidente da República. 

O assunto chegou ao Conselho Federal de Educação: c esse, 
apreciando o Processo n9 1.969/72. e pelo Parecer n9 1.057/73, da 
lavra do doutor Nilton Sucupira, opinou favoravelmente il 
transformação da Fundação de Direito Privado para Fundação de 
Direito Público, aderindo, desta forma, a um dos alvitres da comis· 
,ão designada pelo Sr. Ministro da Educação, c acolhendo cxatamcn· 
te a fórmula preferida pela entidade interessada, ou seja, pela Ft!nda· 
ção Faculdade Católica de Medicina, de Porto Alegre. 

O parecer que foi aprovado pela Câmara competente a 3 de 
julho de 1973. também o foi pelo Plenário, cm sessão de 4 de julho. E 
mai~. Sr. Prc~!dcntc, foi homologado pelo Sr. Ministro da Educação, 
o nosso c'mincntc colega Sr. Senador Jarbas Passarinho, cuja ausén· 
cia dcplnro neste plenário, porque poderia socorrer-me com valiosa~ 
considcra.;ôcs a~crca de a~sunto que muitas vezes andou pelas suas 
mãos c tcrú sido <lhjcto das suas prcocupaçocs-. 

O Diário Oficial, de X de agosto de 1973, estampa o despacho 
homologatório de S. Ex• 

Dir-se-iu, Sr. Presidente, que tudo tinha sido feito pura que a 
metamorfose, considerada ideal, viess~ a ultimar-se e desse modo 
resolver os problemas que vêm embaraçando o funcionumcntu 
regular d:tquela escola. 

Quero :tprui·eitar par<~ diter nesta Casa que, desde cedo. já pda 
alta qu:llilic:tçào dos s~us lentes, já pelo instrumental, já pdos recur
sos do Hospital da Santa Casa, desde o primeiro instante a nova esco· 
la logrou a atingir um nivcl de ensino médico, - aqui quem o dit 
nito sou eu, porque não teria autoridade para fazê-lo, mas são os 
competentes- é dos melhores do Pais. 

Pois bem, Sr. Presidente, exatamente porque, depois de tudo 
quanto foi feito, o que seria natural c óbvio que acontecesse não 
aconteceu, i: que estou na tribuna. 

Chegando à Presidência da República o assunto veio a receber 
um parecer do Subchefe Administrativo do Gabinete Civil aliás, 
pessoa cujo nome declino com o maior respeito e admiração, o Dr. 
Valmor Frankc -um parecer que levantou certas dificuldades c ati: 
hoje, o probl~ma não encontrou a solução pleiteada, quando, por 
despacho do' então Ministro da Educação tudo levava a crer que era 
o seu desejo, mais do que isso, ten.do homologado, como homologou 
o parecer unânime do Conselho Federal de Educação e, traduzia, 
neste despacho, a sua decisão. 

O Sr. VirJ,!ílio T:hora (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Com prazer, no
bre Senador. 

O Sr. VirJ,!ílio Távora (ARENA CE) - Dentro daquele modo 
de agir. que já é quase uma constante desta Casa, estamos ouvindo a 
exposição de V. Ex• e vamos procurar as informações necessárias 
junto ils autoridades competentes. Para tal, precisaria de urr. 
esclarecimento da parte de V. Ex• se esse parecer foi aprovado, por 
quem c cm que data, para daí cm diante podermos caminhar. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- A que parecer V. 
Ex• se refere'! 

O Sr. VirJ,!ilio Tá\'Ora (ARENA - CE) - Ao parecer do Dr. 
Walmor Frankc. 

O SR. I'AULO BROSSARD (MDB- RS)- Não tenho ele
mentos para lhe responder se foi aprovado nem por quem. 

O Sr. Vir~:ilio T:hora (ARENA- CE)- Na realidade, parece 
que o projeto parou no Dr. Walmor Frankc. 

O SR. I'AULO BROSSARD (MDB - RS) - É a minha 
impressão. Não lhe posso afirmar, mas por outros documentos que 
tenho cm meu poder, posso concluir- creio que com segurança -
nesse sentido. Mas é conclusão, não é uma informação baseada cm 
fatos. Digo isso. porque. a 15 de abril de 1974. a Fundação Faculda
de Católica de Medicina de Porto Alegre dirigia oficio ao atu:tl 
Ministro da Educação, Sr. Ncy Braga. oficio cm que mostrava. com 
argumentos que me parecem valiosos, a improcedência das argUições 
de natureza jurídicas, formuladas no parecer :mtcrior, não fazendo 
qu:liqucr rclerência ii dccisito admini~trativa. c voltando a ~olicitar 
o desfecho do processo. pelo Conselho Federal de Educação, cm ~8 
de janeiro de 1976, conforme ~cu Parecer n~ 138/76. no qual se vê 
que o problema da dircção da Faculdade está expressamente prcvi~ta 
como sendo o Dirctor de nomeação do Presidente da República. É o 
ar!. 76: 

"O Dirctor, executor da dircçào geral técnica c 
administrutiva serú escolhido c nomeado pelo Presidente da 
Rcpllhlica de urna lista de ~ci~ nomes. eleitos pela congrega· 
.;;'"'dentre os profl·,sorcs titulares da Fanlldadc." 
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Assim, Sr. Pr~sid~nl~. t~ndo como r~lutudo, ainda qu~ de forma 
sumúria ~ s~gurum~ntc defi:ctivu, o problema na sua feição i.llual, 
paru de wnho requ~r~r. ~m n·om~ duqu~lu important~ casa de estu· 
dos, w; provid~ncius do Gov~rno F~d~ral a lim de dar prontament~ 
unu1 solução que o caso, pdu sua importância, estâ a reclamar. 

O Sr, \'ir~:ilio Távora (ARENA - CE. Com assentimento do 
or:1dor.)- Emin~ntc s~nador, d~ poss~ das notas taquigráficas, logo 
que as tiv~r cm miio, comuoicar-nos-emos com o Ministro Ney 
Braga. Estamos ct:rtos dt: qut: uma resposta daremos a V. Ex•, e a 
Fuculdade Católica não terá qut: esperar tanto tempo por um sim ou 
ryão, .:o mo V. Ex• afirma que por esse tempo todo estâ pendente. 

O SR. PAULO GROSSARD (MDB- RS) - Sr. Presidente, 
não poderia encontrar desfecho mais feliz para o meu discurso desta 
tarde. Faço votos de que o Senador pelo Ceará venha a figurar entre 
os benem~ritos da Faculdade Católica de Medicina ... 

O Sr. \'ir~:ífio Tâmra (ARENA- CE)- Alirmumos que daria· 
mos uma resposta, sim ou não. 

O SI~. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- As informações 
que serão dirigidas a mim, desde já as agradeço. Mas, faço votos -
repito - 4ue S. Ex• venha a se tornar credor do reconhecimento 
du4uda importante instituição. 

Não diria tudo, Sr. Presidente, se com a sua tolerância, em um 
minuto. :1 deixasse de informar que houve um uno que a Faculdade 
Católica de Medicina de Porto Alegre chegou a figurar no Orçamen
to da República, nos termos do Decreto-Lei n9 781. O Diário Oficial 
de 14 de dezembro de 1971 que estampou o Orçamento para 72, 
indu i no lugar próprio u verba destinada à administração e manuten
o,:iio d:1 Fa.:uldade Católica de Medicina de Porto Alegre: depois 
deixou de figurar, tendo recebido verbas do fundo Nacional de 
Desenvolvimento do Ensino. 

Mas estas verbas, Sr. Presidente, têm sido sempre inferiores 
àquilo- não que·a Faculdade queira ou que a Faculdade pretenda 
-mas àquilo que foi estabelecido em Lei. 

Assim, no ano de 72, a diferença foi de 961 mil cruzeiros: no ano 
de 73. foi de 985 mil cruzeiros: em 74, foi de I milhão e 105 mil 
.:ruzciros: e, em 75, foi de 2 milhões e 361 mil cruzeiros. Também vou 
inserir como apêndice ao discurso as parcelas discriminadas. 

Enfim. Sr. Presidente, o que estou a fazer aqui não é: muito: é: 
pedir que seja cumprido um Decreto-Lei no qual, a União assumiu 
.:ompromissos com essa Entidade e, essa Entidade, assumiu com· 
promissos com o Rio Grande e o País. 

Ainda teria algumas palavras da maior pertinência e 
importância, relativamente ao funcionamento do Instituto de 
Pesquisas Cito-oncológicas, que ê expressamente previsto no 
Decreto-Lei como uma das finalidades da Fundação, e cujo 
funcionamento vem ocorrendo, mas de forma defectiva porque, 
tendo possibilidade de contratar um sábio patologista alemão para 
dirigir estudos na Faculdade Católica, que para esse fim mantém 
convênio com o Hospital Sta. Rita, destinado a diagnóstico e 
terapêutica de tumores, não teve recursos para fazê-lo. E a 
Fuculdade, o Instituto e o Brasil se viram privados da colaboração 
científica do Prof. 1-lartmut Rabes. que aceitara vir trabalhar. no 
Brasil. 

Convém .;e diga que no quadro da patologia tumoral. a 
quimioterapia adquiriu. ultimamente. situação de relevo. no que se 
refere :10 tratamento das doenças malignas. O melhor conhecimento 
da regeneração celular. e a descoberta de novos agentes 
quimiotcr{tpicos. com diversidade de ação. no que concerne ao ciclo 
nuckar, ligado it divi~ão das células. constituíram os elementos 
rcsponsúvcis pelo progresso. 

Pois bem. as pesquisas relacionadas com a regeneração celular. 
cm particular no 4uc diz com órgãos do·apare!ho digestivo. foram 
rcalit.adas, em grande parle, no Instituto de Patologia da 
Universidade de Munique sob a dircçiio do Professor Walter 

BUng~ler ~ utuulmente do Prol'~ssor Max Ed~r. s~u suc~ssor, ~sob a 
ori~ntaçào imediata do Docent~ Dr. Hartmut Rabc:s. 

Posso adiantar à Casa qu~. sem nc:c~ssidade de: complem~ntação 
do equipamento possuído pelo · D~partam~nto de Patologia da 
Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, lá 
poderiam ser continuudas as pesquisas, inici:1das ~ prosseguidas na 
Alemanha, se lá, como pretendeu a Faculdade, .se encontrasse o 
patologista a 4ue m~ referi, o Dr. Hartmut Rabes, que deixou de ser 
contratado por falta d~ recursos da Fundação. 

Deixando de vir para o Brasil, indo para Porto Alegre, o Dr. 
Rabes prosseguiu suas pesquisas realizadas com auxilio de 
:luto-radiogralia. cultur:1 de tecidos ~ hi~toquimic:1, mé:todos passi
vds de utiliz:1çi'w no Dcp:1rt:unento de Patologi:1 da Faculdade 
Católica. vale :1.:entu:1r :linda uma vez. e no curso dessas pesqui~:as o 
cientista de Munique logrou ~xito notúvel. f:xito que poderia dar 
rclcvn :1 Faculd:1de de Porto Alegre no cenC1rio cientifico c :10 1':1ís no 
cenC1rio internacional. 

Devo concluir e dou por cumprida a minha missão. 
Sr. Presidente, r~novo os votos feitos de que:, se não a pobre 

p:liavra do Senador pelo Rio Grande do Sul, pdo m~nos, ao alto 
pr~stígio do Senador pelo Ceará, Sr. Virgílio Távora. venha a contri
buir p:m1 resolver um probl~ma que não chega a ser dos maior~s des
te P:1is. (Muito bem! Palmas.) 

Dvcummtvs a que se refere o Sr. Paulo Brossard em .1eu 
f'TO/Illllcia/111'/1/0.' 

Of. n" 029/69 
WM 

Ao 
Exmo. Sr. 
Dr. Tarso de Moraes Outra 

Po~to Alegre, 17 de maio de 1967 

DD. Ministro de Estado da Educação e Cultura 

Senhor Ministro: 
Vimos sug~rir a V, Ex'. 'como solução à urgente necessidad~ de 

~xpansão c melhoria das condições do ensino médico no País. a fe· 
dcralizaçào da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. em 
termos análogos aos da federalização do Serviço Social da Indústria 
c do Serviço Social do Comércio. salva a contribuição para fiscal. de 
que estes se alimentam. 

Não é, pois, uma inovação que sugerimos a V. Ex'. senão 
meramente a extensão, às atividades de ensino, de uma forma de 
colaboração efetiva, entre o poder público e a iniciativa privada. já 
com resultados positivos no campo da assistência social. t: de 
ressaltar-se ainda, a propósito, que a federalização proposta 
reprcsentarú. de outra parte, beneficio. apreciável cm prol da Santa 
Casa de Misericórdia de Porto Alegre, entidade fundadora c mante· 
nedora desta Faculdade. 

Corporifica er.ta sugestão, o anteprojeto de Lei. em anexo. 
Certos da aquiescência de V. Ex' c do Governo Federal ao 

alvitre. que ora lhe submetemos, valemo-nos do ensejo para reiterar 
a V. Ex•. Senhor Ministro. a expressão de nosso profundo respeito c 
particular consideração.- Dr. Heitor Cirnc Lima, Dirctor. 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 
Reconhecida de utilidade pública pelos seguintes atos: Decreto 
Federal n~ 12.949, de 20· 7-43; Decreto Estadual n9 2.127. de 8-11-46. 
Lei Municipal n~61, de 14·5-48 
Praça D. Feliciano s;n- Caixa Postal2092- Fone 4-5233 
Cadastro Geral de Contribuintes: 92.815.000/ I 
Porto Alegre- RS 

Porto Alegre, 3 de janeiro de 1969. 

Senhor Ministro. 

Atendendo a determinaçiio, contida cm parecer do Conselho 
Federal de Educaçiio, acerca da fedcralizaçào da Faculdade Católica 
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d~ M~dicina d~ Porto Al~gr~. v~m. a Santa Casa d~ Misericórdia, du 
mesma cidade - mant~n~doru daquele ~stab~lccimento d~ ensino 
superior -. solicitar formalm~ntc se: efctivc: a mencionada fcderuli
,a~·iio, nos termos do ant~projcto, que, cm unc:xo, of~recc: a Vossa 
Exccl~ncia, redigido ~m consonância com as d~mais dc:tc:rminaçõc:s, 
a r~'pcito, constantes do já r~f~rido parecer do Coh:ndo Consc:lho 
Federal de Educação. 

Nos t~rmos do anteproj~to, em anexo, terá, a Santa Casa de 
M iscricórdia de Porto Alegr~. à disposição da Faculdade:, os leitos de 
seus hospitais, necessúrios ao ensino clínico. 

A provid~ncia, ora formalmente: solicitada, por intermédio de: 
Voss;t E.xcc:l~ncia, ao Governo Fc:dc:ral, responde a uma exigência 
cultural do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, representa uma 
bc:nélica integração do ensino, na vida comunitária, através da 
assistência que: docentes c: discentes da Faculdade ministrarão aos 
enfermos dos hospit:tis da Santa Casa, confiados a seus cuidados 
clínicos. 

Agradec~ndo, desde: já, a Vossa Excelência, a atenção que 
dispcnsar, a csta solicitação, valho-me: do ensejo para renovar-lhe a 
segurança dc meu alto aprcço c singular consideração. - Ruy Cirne 
Lima, Provcdor. 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Doutor Tarso dc Moraes Outra, 
DD. Ministro da Educação e Cultura. 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO-LEI N9 73 I, DE 22 DE 

AGOSTO DE 1969 

Prevê sobre o funcionamento, como fundação de direito 
privado, <ja Faculdade Católica de Medicina em Porto 
Alegre, e dá outras providências. 

O Presidente: da República, no uso das atribuições que lhe 
confere o§ 19, do artigo 29, do Alo Institucional número 5, de 13 de 
dezembro de 1968; 

Considerando a conveniência de condicionar os investimentos 
educacionais a fins altamente produtivos para o desenvolvimento 
económico-social do Pais e para as investigações pioneiras, em 
sctores específicos de trabalho científico; e 

Considerando que a formação de técnicos e especialistas, 
associada à formação profissional, é uma das diretrizes da nova 
formulação da educação superior do País, decreta: 

Ar!. IY A Faculdade Católica de Medicina, com sede na cidade 
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, é autorizada a 
funcionar como fundação de direito privado, observado o disposto 
neste Decreto-Lei. 

~ IY O estatuto da fundação deverá ser aprovado pelo 
Presidente da República, mediante parecer favorável do Conselho 
Federal de Educação. 

§ 2~ O estatuto poderá ser alterado nas mesmas condições 
previstas para sua aprovação. 

Ar!. 2Y São fins da Faculdade Católica de Medicina de Porto 
Alegre a formação de profissionais de medicina, a realização de 
estudos c pesquisas e a áivulgaçào cientifica e tecnológica, 
especialmente aplicáveis, em bases nacionais, à cito-oncologia. 

Ar!. 3Y O património da fundação, de que trata o artigo 1~. 

scr5 constituído: 
I - Pelos bens, móveis c imóveis, de que atualmentc a 

Faculdude Católica, de Medicina de Porto Alegre tem uso c posse, c 
que lhe serão doados pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de Porto Alegre: 

li- Pelos bens e direitos que vier a adquirir; 
li I - Pelas doações que receber; 
IV - Por outras incorporações que revertam de trabalhos 

realizados pela instituição. 
§ I'' f Os bens c direitos, da fundação serão utilizados ou 

aplicados restritivamente na consccuç~o de seus objctivos podendo, 
para tal fim, serem alie~ados. 

§ 21• No caso de extinguir-se a fundaçilo, ou se houver mudan
ças de suas finalidlldes ou de localização, ou ainda, se o hospital 
geral da Santa Casa de Mbericórdia de: Porto Alegre deixar de ser 
utilizado no ensino de: clínicas da instituição, os bens de que trata o 
inciso I do artigo 3Y, reverterão ao patrimônio da doadora. 

Ar!. 4~ Serão recursos financeiros da fundação: 
I -As dotações anualmente consignadas no Orçamento Geral 

da União, especialmente para assegurar: 
a J retribuição pecuniária no nível dos padrões federais 

corrcspondentc:s, ao corpo docente e administrativo; 
b) manutenção, renovação e ampliação das instalações e 

equipamentos, segundo as exigências do ensino e da pesquisa; 
c) o funcionamento do Instituto de Pesquisas Cito-Oncológicas. 
II- As ajudas financeiras de qualquer origem; 
II I - As contribuições oriundas de convênio, acordo ou 

contrato; 
I V- Os saldos de exercícios financeiros encerrados. 
Art. 5Y A fundação será administrada por um Conselho de 5 

(cinco) membros, nomeados pelo Presidente da República, c:, dos 
quais, obrigatoriamente, um será o Cardeal-Arcebispo de Porto 
Alegre. outro o Provedor da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre, e, ainda outro, o Diretor da 
Faculdade Católica de Medicina. 

§ 19 Os membros livremente escolhidos cumprirão, no 
Conselho, o mandato de 4 (quatro) anos, sem direito a recondução. 

§ 2Y Das deliberações do Conselho caberá recurso de nulidade 
para o Ministro da Educação e Cultura. 

Ar!. 6Y Revogadas as disposições em contrário, o presente 
Decreto-Lei entrará em' vigor à data de sua publicação. 

Brasília, 22 de agosto de 1969; 148Y da Independência e 8J9 da 
República.- A. COSTA E SILVA- Tarso Outra. 

"Of. nY 1.149(11-UAB. 
Porto Alegre, 24 de novembro de 1971. 

Senhor Diretor: 
Apresento a V. Ex• os professores Homero Só Jobim, Diretor 

do Instituto de Biociências e Prof. Pedro Luiz Costa, representante 
da faculdade de Medicina, desta Universidade, e o Dr. Fernando 
Carneiro Becker, representante do Ministério da Educação e 
Cultura, que foram designados pelo Exm9 Senhor Ministro da 
Educação e Cultura, conforme RETEMEC nY 2.346/R/GMJBSB, 
para constituírem a Comissão que irá sugerir soluções para cumpri
mento do Decreto-Lei nY 78 I f69, junto a essa Unidade de ensino 
superior. 

Valho-me da oportunidade para apresentar a V. Ex• protestos 
de elevado apreço e singular consideração. - Professor Eduardo Z. 
Faraco, Reitor." 

Exm9 Sr. 
Professor Heitor Cirne Lima 
DD. Dirctor da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
N/Capital 
JFSFjcas 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
Rua Sarmento Leite, 245- Fones 25-4121-24-8615 
Porto A legrc 

Of. nY 200/71 
WM 

Porto Alegre, I 4 de dezembro de 1971 

ExmY Sr. 
Senador Jltrbas Passarinho 
DD. Ministro da Educação e Cultura 
Ministério da Educação 
Brasília-Dr 

Senhor Ministro: 
Ern cumprimento ii designação de V, Ex•, reuniu-se a Comis· 

são, autorizada relo RETEMEC nY 2.346/R/GMjBSB, encarregada 
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d~ sug~rir so_lu!õ~s para o cumprimento do D~cr~;o·L~i nv 781/69. 
. . ~ Con11ssa_o procurou, ~m p~imeiro lugar, auscultar os asp~ctos 
JUr!dl~os do citado Decreto-Lei, já que alguns s~tor~s argUem 
dúvidas quanto a sua legitimidad~. 

Procuramos os par~ceres dos Professores Ruy Cirne Lima r: 
Adroaldo Mr:squita da Costa, nomes sob~jument~ conhecidos nas 
lctrus jurídicas nacionuis, sendo o último Consultor Geral da 
República na épocu do citado D~creto-Lei (anexo nv 1 ). 

Pedimos vénia para não nos fixarmos apenas nos aspeclosjurídi· 
cos qu~ o douto parecer analisa com profundidade. 

Queremos referir-nos a uma entidade de ensino superior ~ aos 
seus vín_cul.os comunitários, ~eja como escola, seja através do Hospi· 
tal de Ensmo, ond~ se ~stre1tam e onde se avultam os aspectos da 
atividude social do ensino médico. 

Focaremos a Fundação Faculdade Católica de Medicina nos 
aspectllS que a seguir enum~ramos: 

I) Em 1826 ~ra inaugurado o Hospital Geral da Irmandade da 
Santa Casa d~ Misericórdia de Porto Alegre. 

Assumiu a Instituição o encargo da assistência médica aos 
indigentes da Província de São Pedro. 

Esta assistência médica foi de tal magnitude que os poderes 
públicos, estadual e municipal, se abstiveram, até o prcs~nte, de as
sumir o ónus da assistência aos indigentes. Possuindo, atualmente, 
1.500 leitos que são ocupados por indigentes de todo o Rio Grande 
do Sul e sul de Santa Catarina. 

O ensino médico no Rio Grande do Sul abrigou-se na vetusta 
Sanw Casa, que cedeu os seus li tos para o aprendizado dos estudan· 
tcs de medicina, sem nada receber em troca. 

A Universidade, somente a partir de 1954, passou a ressarcir a 
Santa Casa e assim mesmo em níveis baixíssimos, as despesas com o 
ensino médico, fa:.:endo·u de maneira irregular, em .:xco:çào dos dois 
últimos anos. 

Esteve a Santa Casa intimamente ligada à comunidade desde 
I 826 e foi sempre administrada por homens abnegados e por homens 
de projcção na vida política e administrativa nacional, cabendo res· 
saltar o Visconde de São Leopoldo, herói da Guerra do Paraguai, 
seu J9 Provedor e Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, que: 
mesmo não sendo filho do Rio Grande, ocupou o cargo de Provedor 
no período de 1843 a 1845. 

Há. pois, um binómio Santa Casa e ensino médico com tradição 
de mais de setenta anos, tradição de serviço à medicina, à assistÇncia 
médica c à formação da quase totalidade dos médicos do Rio Gran· 
de. 

A perspectiva de saída, da Faculdade de Medicina da 
U niver~idade Federal do Rio Grande do Sul da Santa Casa de: 
Misericórdia para o Hospital de Clínicas, impunha a criação de uma 
Faculdade que a substituísse num atendimento médico, de alto nível, 
aos indigentes. 

Ali:m da nece,sidade de manutenção dos serviços médico 
hospitalares. havi .... ii épnca . .;scasscz de vagas para o ensino médico, 
vagas que não atingiam a duzentas nas Escolas de Medicina de en
tão. Surgiu, pois, a Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 
.:omo ,•ma necessidade para a manutenção de Santa Casa, que, 
fatalmente, desapareceria wm a transferência da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para o 
Hospital de Clínicas. 

Desenvolveu-se, a Faculdade, com o auxílio federal e de 
Entidades Assistcnciais estrangeiras, como a Miscreor, c tornou-se 
altamente eficiente como atestam os ~00 médicos por ela formados. 

Est{l prestes o início das atividadcs do Hospital de Clínicas e a 
trunsfcrência da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, sem a existência da Faculdade Católica de 
Medicina de Porto Alegre, deixaria o nosso único hospital de 
indigentes a braços com uma crise médica de profunda repercussão 
cm lltlsso Estado. 

Estes fato,, aliados à tradiçiio c ao alto nível de ensino da 
Faculdade Católica de Medicina, impõem a sua continuidade. 

O binómio Santa Casa o ensino médico é uno e indissociável e a 
sua quebra poderia gerar em desastre de: grande repercursão social. 

II) Em anexo, upr~sentamos o custeio aluno/ano desde o primei· 
ro ano de: funcionamento da Faculdade: Católica de Medicina de: 
l'urto t\lt:gre. (an~xo nY 2) 

O custo aluno/ano, em !971, foi de CrS 6.731,06, excluída a 
dc:spt:sa com o hospital de ensino, que, por falta de recursos, nlio tem 
sido paga à Santa Casa. 

Nu Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 
1970, u custo alunoiano foi de CrS 12.680,00, excluído o custei; do 
hospital de clínicas o que elevaria, em 1969, o custo anual do aluno 
para CrS 22.251,00. Outro exemplo i: a Escola Paulista de Medicina, 
estabelecimento federal, que, no ano de 1969, para um total de 964 
alunos, os valnres totais das despesas foram, aproximadamente:, de: 
CrS 13.400.000,00 para a manutenção da Escola propriamente dita c: 
CrS 7.300.000,00 par:t o hospital-escola anexo (Hospital São Paulo). 
dando wis valores um custo total aproximado d~ pouco mais de 
CrS 20.000,00 anuais por aluno. 

Comparativamente, pois, o custeio da Faculdade Católica de 
Medicina se situa entre os mais baixos no sistema univcrsit·ário 
brasileiro. Cremos que acrescentando o valor das despesas hospit"· 
lares chegaria a CrS 9.000,00 ou CrS ! 0.000,00, continuando a ser, 
ainda, um dos m:tis baixos. 

Em relação ao curso básico o custo alunojano, cm 1971, foi de 
Cr$ ~.626,11 c o total Cr$ 738.946,47. (anexo n9 3) 

111) A situação atual da Faculdade com rc:laçào ao atraso no 
pag.1mento :10 Corpo Docente. desde janeiro de 1971, perfaz ó total 
d~ C r' 1.620.952.75. 

Cabe, aqui, acrescentar que as despesas em relação à Previdên· 
cia Social e ao FGTS estão rigorosamente cm dia, pois, seu atraso 
levaria a Fac:.:ldade :1 dificuldades maiores pelas multas c corrcçào 
monetária. 

Para ter-se uma idé:ia, do vulto dos ~ncargos sociais. em sua rela· 
çào .com as contribuições do Governo Federal, basta mostrar que 
tendo, no ano de 1971. recebido do Ministério da Educação e Cultu· 
ra a quantia de CrS 2.265.585,00 foram empregados em recolhimento 
ao!NPS c FGTS. CrS 6H3.564,85. 

O encargo dos vencimentos atr:ts:1dos dos professores cabe, por 
direito, :1 União. 

'IV) A manutenção para o ano de 1972, da Faculdade, está as
segurada, parcialmente, pela inclusão no Orçamento Geral da quan· 
tia de CrS 3.000.000,00. 

Caberia para complementar as necessidades orçamentárias. que 
ascendem a CrS 4.228.305,12, aumentar as anuidades dos alunos 
p:tra CrS 2.500,00. 

A Direção já solicitou ao Departamento de Assuntos Universitá· 
rios. cm I O de novembro p.p., Ofício n'·' 166/i I. a autorização para 
aquele aumento de anuidade. Em anexo. encontra-se a exposição de 
motivos a respeito. (anexo n~-1). 

Encarecemo> a urgência da solução do pedido da Direçào. 
Aceitando o Gowrno n aumento das :muidadcs para 

CrS 2.500.00 o que trarú. certamente, inquic:açiio nu meio cstudan· 
til c aumentando-se a anuidade. cm apenas 20%. para CrS I J92,00 
faltaria para o orçamento a quantia aproxim;~da de CrS (100.000.00. 

Desse modo ficaria assegurado, para 1972, o funcionamento 
norm<~l da Faculdade, dentro de um regime de compressão de dc,pc· 
~as c n niin pagamento de qualquer indcnizaçào pela utilização dos 
leitos da Santa Casa. 

V) Passaremos a analisar algumas hipóteses sobre o futuro da 
Faculdade: 

a) a anexação pura c simples da Faculdade à Universidade Fc· 
dera! do Rio Grande do Sul i,mplicaria, obrigatoriamente, cm seu 
desaparcdmcnto, pela aplicação do artigo I 9 do Decreto n9 53, de 18 
de novemhro de I 966, combinadas com o a~tigo II. letra c, da Lei n~ 
~.540, de 2X de novcmhro de 196S. 

Essa medida não é salutar pela nccessid~dc que tem a Santa 
Ca~a de Misericórdia de Porto Alegre, dos trabalhos da Faculdade 



-100-

p<!r:l que poss;t sobreviver, implicundo, aind;t, na diminuição do 
número de v;tgas p;tra o ensino médico; 

b) a ancxaçi10, exclusiva, do curso básico du Universidade Fc· 
dcnd do Rio Gr<tndc do Sul teria os inconvenientt:s: 

I) de retir;tr de unw Faculdade parle de seu .:urso de form;u;iw: 
1) de situ<tr os alunos numa posição estranha uos demais 

matricui<ldos na U FRGS, pois não poderiam ser considerados como 
pcrlcncentcs à última, c colocando-os cm situação diferente aos de
mais colegas: 

3) impedindo as relações com outros cursos básicos, no caso de 
vir, a Faculdade, ser agregada à outra Universidade, como por exem· 
pio, a Unisinos: · 

-1) além de não trazer grande economia aos cofres públicos, pois 
a manutenção do curso custa apenas CrS 738.946,47, que seria 
coberto pda contribuição dos alunos. 

c) •t fcdcr;dização, pura e simples, somente: intcrcssaria, à União, 
se pretendesse:, csta, a inclusão dos integrantes de seus corpos docen· 
te c administrativo, no âmbito dos funcionários federais: essa hipóte· 
se contraria, porém, dispositivo constitucional e não corresponde ii 
orientação, a respeito, do atual Governo Federal: além disso. 
embora trou.xesse grande economia, atual, aos cofres públicos, 
reduzindo. em cerca de 40% a despesa com pessoal, essa hipótese, no 
futuro, faria recair, sobre a União, o ânus das respectivas aposenta· 
dori.ts. 

A manter-se, portanto, como parece imperativo, de resto, o 
sistema CL T, não adviria qualquer vantagem, para a União, da 
fedcralizacão, pura e simples, pois, também na transformação em 
fundação de direito público, o património da Fundação passaria à 
propriedade da União: 

d) o pareccr do Professor Ruy Cirne Lima concluiu pela 
··exigibilidade, pela donatária, no caso a rundaçào raculuauc: 
Católica de Medicina de Porto Alegre - do objeto da doação, 
exclusivos, tão-somente, os juros moratórias"; e sinala ainda o 
parecer, "tal doação somente se extinguiria, desaparecendo o doador 
e, ao demais, gravada por encargo, haveria de ter-se por irrevogá
vel": (item 5). 

Conclui o parecer, além disso, que "o Decreto-Lei n9 900, de 29 
de setembro dc 1969 não derrogou as disposições do Decreto-Lei n9 
n I, de 22 de agosto de 1969, "no que concerne aos aspectos financei
ros da questão": (item 7). 

É fora de dúvida, portanto, que cabe ao Governo Federal, de 
acordo com o disposto no artigo 4, item I do citado Decreto-Lei n9 
781, "assegurar" a execução da obrigação imposta, por forca do que 
dispõe aquele item daquele artigo à Fundação Faculdade Católica de 
Medicina de Porto Alegre: 

Permanecendo a Fundação como instituição de direito privado, 
"o ato jurídico, cm forma de lei", que é essa parte do Decreto-Lei n9 

781, de 22 de agosto de 1969 (item 4), assume as feições de "uma 
doação, cm forma de subvenção periódica, à conta do Orçamento 
Geral da União: 

Essa doação tem limitado seu alcance, no entanto, pelo encargo. 
atribuído à Fundação, encargo que lhe modifica "a feição de libera
lidade, para dar-lhe, in hypothcsi, o efeito de contribuição ao intcrcs· 
se geral, ou, seja, restringe a doação à só finalidade de pagar ... tal 
benefício geral": (item 5) 

Essa doação, pela rc· · ·ição que lhe impõe o encargo que a 
acompanha e por seu carátcr insofismável, in hypothcsi, de contribui
ção ao interesse geral e, de outra par:c, a regulação, spcciali modo, 
pela União, da instituição de uma fundação (item I), de direito priva
do, aproximam essa fundação de direito privado - a Fundação 
Faculdade Católica de Medicina de. Porto Alegre -das fundações 
de direito público; 

Por esses motivos, c ao demais, a fim de assegurar, à União, a 
propriedade do património c maior ingerência nos assuntos da 
Fundação, sugere-se a transformação da Fundação de direito priva
do Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre cm fundução de 

.. 
dirdto público, com mudança d~ sua d~nominuçi'lo pura "Funduçào 
Fed~ral Fuculdadc de M~dicina c Cirurgia d~ Porto Al~gre": 

O dirctor du Faculdade, s~rá, ~m tal cuso, nomc:tdo pclo ExmY 
Sr. l'resident~ d;t Rcpública, de acordo com o qu~ dispõ~ o itcm IV 
~ I'' do artigo 16 do D~cr~to-Lei nY 5.540, d~ 28 de novembro dc 
196S; 

Nito hú, nessa tmnsformaçào, maior ânus para a União, eis que 
~ liquida <t obrigação quc tem, da, de "assegurar", à Fundação, os 
recursos neccssúrios ao cumprim~nto da obrigação qu~ lhe i:, pclo 
mesmo ato jurídico, atribuída: (it~m 5) 

"A contribuição ao int~resse geral", que conligura a doação 
. atual, aplicar-se-á, m~lhor e mais adequadamente:, a uma fundação 

dc direito público: 
Em uma fundação de: direito público, terá, a União, alí:m da 

propriedad~ do património, ing~ri:ncia maior no qu~ r~speita à 
composição do Conselho de Curadores ~ à fiscalização das aplica
ções tinanceiras, ~nder~çadas, inteiramente, como agora, de r~sto, ao 
"interesse: geral": 

Tal transformação implicará, apenas, em modificação do D~cr~
to-Lci n9 781, d~ 22 de agosto de 1969, no que se refere a s~us artigos 
I ~i~ e 2''· 

Em conclusão opinamos: 
I) Pela continuidade da Faculdade Católica de Medicina de 

Porto Alegre, como estabelecimento isolado de ensino, pela tradição 
e pdas implicações sociais que o seu desaparecimento traria à secular 
Santa Casa d~ Misericórdia de Porto Alegre, berço do ensino mí:dico 
no Rio Grande do Sul. 

2'') A União teria de optar entre três soluções, assegurando os 
recursos necessários à sua manutenção: 

a- fcd~ralização pura e simples: 
b - transformação em fundação de direito público: 
c- manutencão do atual statusjurídico. 
J9 A Comissão i: de parecer que a transformação em fundação 

de dir~ito público será a solução mais conveniente. 
..)9) Pagamento da quantia de CrS 1.620.952,75, correspondente 

ao atraso nos vencimentos dos professores, relativa ao período de 
janeiro a dezembro de 1971. incluindo o 139 salário do corrente ano. 
- Prof. Dr. Homero Só Jobim, Presidente Representante da 
UFRGS- Prof. Dr. Pedro Luiz Costa, Representante da FFCMPA 
- Dr. Fernando Carneiro Beckcr, Representante do Ministério da 
Educação e Cultura. 
Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 
Rua Sarmento Leite, 245- Fones 25-4121-24-8615 
Porto Alegre 

Ofn~ 80/72 
WM 

Exm~ Sr. 
Ministro Jarbas Passarinho 
Ministério da Educação c Cultura 
Brasília- DF 

Porto Alegre, 29 de maio de 1972 

Excelentíssimo Senhor Ministro 

Em nome da Fundação Faculdade Católica de Medicina de 
Porto Alegre, peço vénia para expor c solicitar a V. Ex• o que segue: 

a) a 22 de agosto de 1969, por força do Decreto-Lei Federal n~ 
781. foi esta Faculdade instituída como fundação de direito privado: 

b) essa instituição foi precedida de longa tramitação, que inclui 
dois pareceres do egrégio Conselho Federal de Educação: 

c) o primeiro desses pareceres (n9 605/68) conclui que a 
Faculdade deveria constituir-se como fundação, mediante a 
transferência para a União do património correspondente: "do 
contrúrio, a favorecida nào traria nada para a União" (v. 
Documenta n~ 92- out. 1968, púgs. 117 c 118): 

d) o segundo ucsscs pareceres (n9 146/69), explicitamente, fixa 
que a fundação, de que se trata, hú de ser "uma fundação pública, 
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pura mant~r a Façuld;td~". dir~tament~ instituída pela União (v. 
Docum~ntu nY 99- marco 1969, pág. 123). 

Esw ~xposição, Excd~ntíssimo s~nhor Ministro, mostra, ii 
evidcnçia, •Ju~ •• instituição, pelo D~crcto-Lei nY 781, de 22 de agosto 
d~ 1961J, d~ uma Fundação d~ dir~ito privado, como tal exigida pelo 
l'arec~r nY 605/68, do Conselho Federal de Eduç:tção, dev~-s~ a 
cquivoço involuntário ou, mais provavdm~nt~. a lapso na corr~ção 
do m~ncionado Par~c~r nY 605/68. 

Realm~nte, o t~xto dos itens 17, 18 c 19 do mesmo Parecer nY 
605/68 (v. Documenta nY 92- out. 1968, págs. 117 c 118) demons
tra, sem possibilidade de contestação, que de direito público dcv~ria 
s~r a l'undaçào, a ser instituída, e essa interpretação i: confirmada 
pelo projeto de l~i que, "a titulo d~ colaboração", acompanha o 
Par~ç~r nY 146/69 (v. Documenta nY 99- marco 1969, págs. 122 e 
123\, também antes mencionado. 

Por ~ssas razões, para qut: sua incorporação ao sistema l'cdcral 
de ensino superior obedeça a normas estritas de justiça c a fim d~ 
corrigir um erro, que advém de provável lapso na correção do 
aludido Parecer nY 605/68, do Conselho Federal de Educação, solici
ta, esta Faculdade, que de acordo, aliás, com as conclusões a que 
chegou a Comissão, por V. Ex•. nomeada para estudar a situação 
desta Faculdade, se digne V. Ex• de ordenar as providências 
necessárias à retificação do referido Decreto-Lei nY 781, de 22 de 
agosto de 1969, para transformar, como é de justiça, esta Fundação 
de direito privado em Fundação de direito público, em consonância, 
de resto, com os pareceres, a rt:speito, do colendo Conselho Federal 
de Educação. 

Agradecendo, desdt: já, a atenção que V. Ex• houver por bem 
dispensar a esta exposição e a esta solicitação, valh.o-me da 
oportunidade para rt:itt:rar a V. Ex• a s~gurança de meu elevado 
apreço e singular consideração. - Prof. Dr. Pedro Luiz Costa, Vice
din:tor cm exercício. 

Fund:u.;~to Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 

d) u transl'ornwcão soliçitada ~stará d~ acordo, d~ outra parte, 
,.,1mo não ~stil o rcl'erido D~çr~to·L~i nY 781, d~ 22 d~ agosto, com o 
segundo par~çer, :1 respeito, do çoJ~ndo Conselho F~d~ral d~ Eduç:t· 
~·r10. •Ju~ çonçluiu pehl conveniência d~ instituir-s~ uma "l'undaçf10 
Pllhlica", p:1ra m:lntcr:ll::u.:uldadc(v. D••c. n'''l'l, p!1g. 12.1): 

l') a tr:ul\l'orm:u.;:'1o "'lic·it:l<l:i nwditica. de outr•• i:ldo, a 
c'trutura~·:'l•' do C'lllhcllll> de Curadt>rc,, ci' que :1 lll>mc:u;:'l•' dt> 
dircll>r d:1 1:aculdadc pa"ar!1 :1 ser atrihui~·:'1o th• Presidente da Rcpli· 
hlica, dcstartc dos ciiH."ll (5) memhrns do Ctlll'Ciht> de Cur:!dorcs. 
tri:s - c n:'l<> doi,, cnmo atualmente - 'er~l•> de livre c'cnlha !.ln 
(inverno ... \ pcrmani:nci:t no Consclhn, !.ln .·\n.:chisp•• ~lctrnpnlitann 
de P••rtn :\lcgrc c dn l'rovcoor da I rmandadc da Santa C1,:1 de 
~vJi,cri~l•rdi:l d..: l'llito ,.\Jcgr..: p:lrcl.."c conv..:nicntc. dad,, que ,, 
"'"Pilai Geral da rn..:,ma S:111ta C:1sa ..:ontinuar:'1 a ser o ho,pital de 
Clhino da !:acuidade: 

f) ~ tr~nsform~ção solicitada atcnd..:rú. igualment~. à re· 
comcnd~çào da ilustr~ Comissão, faz pouco, nom~ada por V. E~'. 
com o lim d~ estud:tr, após a cris~. com que s~ defrontou esta Escola. 
no ano p.p .. a situação desta Faculdade (v. fotocópia •ancx:1. púg. 7). 

Naquela oportunidade, reconh~c~u V. Ex' a conv~niência dessa 
transformação ~ reconheceu-a, também. o ExmY Sr. Ministro 
Extraordinário par:t os Assuntos da Casa Civil. a qu~m. autorizado 
por V. Ex•, ~xpus pcsso:ilmcnt..: os mesmos dados ~a opinião. a 
resp~ito d~ V. Ex'. Por ess~s motivos, tomo a lib~rdade d~ sug~rir a 
V. Ex' que, como homenag~m. justa ~ mer~cida. il memória do 
Pmfcssor Ivo Corri:a Meycr. insigne cientist:1 rio-grandcnsc. funda· 
dor e prim~iro dir~tor desta Faculdad~. seja instituída, ao ef~tivar-sc 
a transformação solicitada, a FUNDAÇÃO IVO CORRI:A 
MEYER. fundação de direito público, que terú a seu cargo :1 
nwnut~nção da Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre, eis 
que, de acordo, ainda, com o prim~iro parecer. antes citado, do 
egrégio Conselho Federal de Educação (v. Doe. nY 92, pág. 117). não 
poderá conservar a denominação de "Católica" uma Faculdade que 
p:t,s:lrú a pertencer. de pleno direito, ao sistema federal de ensino 
superior .. 

Rua Sarm..:nto Leite. 245. Fones: 25-4121 - 24-8615 Agradeço, desde já, a atenção que V. Ex• houver por bem 
dispensar a esta exposição e a esta sugestão e valho-me da oportu· 

Pmto,\lcgrc nidadc para renovar a V. Ex• a segurança de minha cnrdial cstinw c 
singular C<>nsidcraçiio.- Heitor Cirne Lima. 

o r. n~ 137/72 
\VM 

Exm~ Sr. 
tvlinistro Jarbas Passarinho 
Ministério da Educação c Cultura 
Brasília-DF 

Porto Alegre, 17 de agosto de 1972 

Excelentíssimo Senhor Ministro 
Em aditamento aos dados que tive a honra de levar, pessoal· 

mente. ao conhecimento de V. Ex'. na ocasião cm que lhe fiz entrega 
do Ofício de n'' X0/72. de 29 de maio p.p. (v. fotocópia anc~a). c com 
respeito ii transformação. no mencionado ofício solicitada. desta 
Fundação cm fundação de direito público, peço vénia para expor c 
sugerir a V. Ex' o que segue: 

:1) a transformação solicitada mereceu aprovação do Conselho 
de Curadores da Fundação: 

h l a transformação solicitada não acarreta novos ónus para a 
Uniiio c transfere. à União, de outra parte. o património desta 
Fundaç;lo. atualmcnte. por fnrça da lei federal- o Decreto-Lei n'' 
7X I. de 22 de agosto de I %'1 -.de direito privado: 

c) a transformação solicitada fará desaparecer a situação de 
injustiça, figurada. cm hipótese. pelo egrégio Conselho Federal de 
l'ducação, cm seu primeiro parecer (v. Doe. n~ 92, púg. 118), eis que 
continuarú, a União, com o encargo de manutenção da Faculdade. 
recebendo, dela, no entanto, seu património, o que não aconteceu 
1.."11111 sua instituição comn fundação de direito privado: 

Fundação F:tculdadc Católica de Medicina de Porto Alegre 
Rua S~rmcnto Leite. 245- Fones 25-4121-24-8615 
Porto Alegre 

Of. n~ 211/72 
WM Porto Alegre. 22 de novembro de 1972. 

Exm~ Sr. 
Ministro Jarbas Passarinho 
Ministério da Educação e Cultura 
Brasília- DF 

Excelentíssimo Senhor Ministro 

Em aditamento à exposição remetida, por esta Faculdade, a V. 
V. Ex'. a 17 de agosto p.p .. com respeito a sua transformação cm 
fundação de direito público, peço vénia para acrescentar o que segue: 

a) o item "c" da referida exposição tem a seguinte rcdação: 
"a transformação solicitada modifica, de outro lado, :1 

estruturação do Conselho de Curadores. eis que a nomeação do 
diretor da Faculdade passarít a ser atribuição do Presidente da Rcpú· 
hlica: dcstartc dos cinco (5) membros do Conselho de Curadores. 
tri:s - c não dois, como atualmcnte - serão de livre escolha do 
Governo. A pcrmani:ncia no Conselho, do t\rcchispo Metropolitano 
de Porto Alegre c do Prov~dor da Irmandade da Santa Casa d~ 
Misericórdia de Porto Alegre, parece conveniente dado que o 
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Art. 7Y lnd~p~nd~rCt da id01d~ 01 inscrição do candidato I.JU~ s~j<t 
s~rvidor d~ órgi\o dtl Administraçi\o F~d~ral Direw ou de aulllrl.juia 
federal. 

l't1rúgrafo Cmico. Ntl hipótr.s~ dest~ tlrligo, <t h<~bilitucào no 
concurso sum~nle produLirCt ~fdtos s~. no nlllm~nlo dtl poss~ ou 
exerdcio no novo c<~rgo ou ~mprego, o c<tndidato tlinda possuir ti 
qutllidad~ de servidor tilivo, wdt1da ti aposenwdoria concomittlllte 
parti ~lidir a <~cumulti<;i'lo de cargos. 

Art. MY Os Ctlrgos da elas~~ inicial dtl Categoria d~ Ti:cnico d~ 
Controle Ext~rno pod~rào s~r providos, ~m ati: 1/3 (um terço) das 
vtlgas, meditlllte progr~ssiio funcional de ocupantes de cargos da clas
se linal dtl Categoria de Auxiliar de Controle Externo, possuido·r~s 
d~ diplonw de um dos cursos superiores ~xigidos para o ingresso na 
Categoria de Ti:cnico de Controle Externo ou prova de cor• 

respondente prov1s1onumento em nível superior, observada a sis
tenultictl adotadu n<t áre<t do Poder Ex~cutivo. 

Parilgrafo (i nico. Ohservtlda a ~scoluridud~ constante da parte 
final dest~ <trtigo, os aluais ocupantcs de cargos da Cat~goriu dc. 
Af!ente ,\dministrtllivo pod~rào concorrer. por ascensi\o funcional, à 
classe inicial da C11cgoria de Técnico de Controle Externo, de 
ticordo com a sistemCttkti adowda na Ctrea do Poder E.\~cutivo. 

Art. 91' A despes;~ decorrente da aplicação desta lt:i será aten
dida pelos r~cursos orçamentCtrios próprios do Tribunal de Contas 
dtl União. 

Art. 10. Esta Ld entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas tiS disposiçõ~s ~m contrário. 

ANEXO! 
Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União 

QUADRO PERMANENTE 
Grupo·Atividades de Controle Externo, C6digq TCU-CE-010 
(Art. 19 da Lei n9 , de de de 1976) 

Denominação Código Classe Número 
de Cargos 
Criados 

Ti:cnico de Controle Externo 
Auxiliar de Controle Externo 

TCU-CE-011 
TCU-CE-012 

A 
A 

70 
180 

ANEXO/I 
Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União 

QUADRO PERMANENTE 
Grupo-Serviços Auxiliares, Código TCU-CE-800 

(Art. 29 da Lei n9 , de de de 1976) 

Denominação Código Classe Número de 
Cargos a 
Serem 

Extintos 

Agente Administrativo 
Agente Administrativo 
Agente Administrativo 

TCU-CE-801 
TCU-CE-801 
TCU-CE-801 

c 
B 
A 

35 
35 
36 

MENSAGEM NY 202, DE 1976 

Excelentíssimos Senhores Membros do Co!'lgresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de subme

ter ii elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Sr. Ministro Presidente do Tribunal de 
Contas da União, o anexo Projeto de Lei que "dispõe ~obre a criação 
de cargos no Grupo-Atividades de Controle Externo do Quadro 
Permanente da Sccreiaria-Geral do Tribunal de Contas da União, c 
.dá outras providências". 

Brasília, 2 de agosto de 1976.- Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N~ 2/GP. DE 23 DE JU
LHO DE 1976, DO SR. MINISTRO PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
A Lei n~ fí.22J. de 14 de julho de 1975, que dispôs sobre <1 fiscali

taç;lo fin;111ccira c orçamcnlíiria da Uniiio- além de atribuir a esta 

Corte inúmeras funções para possibilitar ao Congresso Nacional o 
exercício do controle externo previsto no art. 70 da Constituição Fe
deral - alargou sua competência com vistas a abranger as "enti
dades públicas com personalidade jurídica de direito privado, cujo 
capital pertença, exclusiva e majoritariamente, à União ou qualquer 
entidade da respectiva Administração lndireta". 

Com o objetivo de permitir o cumprimento da alta missão 
constitucional c legal que lhe foi atribuída- e, sob a Presidência de 
Vossa Excelência, consideravelmente ampliada - este Tribunal 
adotou recentes medidas de ordem interna. Assim, por exemplo, n 
Resoluçiio nY 165, de 12 de agosto de 1975, estabeleceu novos méto· 
dos para o exame das tom:tdas de contas dos órgãos da Administra· 
cão Dircta c das prestações de contas das entidades da Adminis
traçiio lndirct:1, c a Rcsoluçiio nY 172, de 6 de abril de 1976. instituiu, 
como unidade integrante da estrutura h{isica da Secretaria-Geral, <1 

x• lnspetoria Geral de Controle Externo, a que comrete o dcsempe· 
nhn das funçôes de auditoria financeira c orçamentúria, no que con· 
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c~rn~ às ~mpr~sas públicas ~ soci~dudcs d~ economia mista, bem co
rno o ~xum~ das prcstaçõc:s de: contas das aludidas cntidad~s. 

Sc:m ~mburgo d~ssas providências, que com~çum a produzir 
bons resultados, ~sta Prc:sidênci;a ~ncontra-sc diante: de: óbic~ inar· 
r~dCav~:l por uto r~guham~ntur próprio do Tribunal, ou sc:ja, u insu
ficiência de recursos humanos p:ara l~var a t~rmo as múltiplas c 
compl~xas tar~:fas das unidades da Sc:cr~:taria·Gcral nos prazos 
~stabdccidos cm lei. 

U rg~. dcstart~:, a adotação d~ medida legislativa cabível com o 
obj~tivo de criar cargos nas Categorias d~ Ti:cnico c: de Auxiliar de 
Controle Ext~rno, os quais são providos por concurso público de 
provas, a que podem submeter-se candidatos portadores de diploma 
de um dos cursos superiores de Administração, Contabilidad~. Direi· 
to ou Economiu. quanto à primeira Categoria, e de certificado de 
conclusão do ciclo col~gial ou 29 grau do ~nsino, cm referência à últi· 
ma Categoria (incisos I~ 11 do art. 69 da Ld n9 5.951, de 3d~ dc:z~m
bro de 1973). 

À luz do inciso 11 do art. 57 da Constituição Federal comp~tc 
exclusivamente a Vossa Excc:li:ncia a iniciativa das leis que criem 
cargos públicos. De outra parte, o§ 29 do art. 108 daquc:la Lei Fun
damental estabelece que os Tribunais Federais somente poderão 
admitir servidores mediante concurso público de: provas, ou provas c 
títulos, após a criação dos cargos respectivos por lei aprovada pela 
maioria absoluta dos membros das Casas legislativas competentes. 

Deste modo, ofereço à alta apreciação de Vossa Excelência o 
incluso Projeto de Lei que, em seu art. 19, cria, respectivamente:, 70 
(setenta) e 180 (cento e oitenta) cargos nas classes iniciais das Cate· 
gorias de Ti:cnico e de Auxiliar de Controle Externo do Grupo Ati· 
vidades de Controle Externo do Quadro Permanente da Secretaria· 
Geral. Em contrapartida, para reduzir o impacto do aumento da 
despesa. o artigo seguinte prevê a extinção de 106 cargos da Catego
ria de Agente Administrativo do Grupo-Serviços Auxiliares do mes
mo Quadro. 

Na atualidade, encontram-se v3gos, na classe "A", 31 cargos de 
Agente Administrativo, que poderão ser extintos incontinenti; ao pas
so que os restantes 75 cargos serão suprimidos na forma do art. 29 
do projeto em comento. De outro lado, esta Presidência proverá, nes· 
te exercício, somente metade dos cargos que forem criados, pre· 
enchendo-se os demais em 1977. 

Ali:m disso, visando adotar as diretrizes traçadas pela Lei 
n9 6.185, de li de dezembro de 1974. o projeto restringe a aplicação 
do regime estatutário aos ocupantes de cargos do Grupo-Atividadcs 
de Controle Externo, devendo o regime juridico·trabalhista discipli· 
nar as atividadcs inerentes aos demais Grupos de Categorias Fun
cionais da Sccrctaria·Geral desta Corte. A exclusão das Categorias 
do Grupo·Atividadcs de Controle Externo deve-se à natureza das 
tarefas peculiares das respectivas classes, consubstanciadas na Reso
lução nY 132, de 8 de novembro de 197J:' Poderia citar, à guisa de 
exemplo, as seguintes: 

a) examinar os a tos de natureza financeira c orçamentária, bem 
como as denúncias apresentadas ao Tribunal; 

b) proceder in loco às inspcções de competência do Tribunal de 
Contas da União; 

c) representar a respeito de quaisquer irregularidades vcrifi· 
cadas ou sobre providências que julguem devam ser adotadas no 
:imbito da competência do Tribunal; 

d) propor o levantamento das contas dos responsáveis ao verifi. 
car que não foram prestadas ou que existem indícios de desfalque, 
desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte prejuízo para a 
Fnenda Pública: 

e) propor a prisão administrativa de responsável ou a homolo· 
gaçiao de sua detenção provisória: 

f) examinar dcclaraçôcs de bens c rendas de servidores que de
vam ser apresentadas ao Tribunal: c 

2) cxamin:ar, p:ar:a julgamento, as prestações de contas, :as lo· 
madas de contas c dcm:ais processos rcl:ativos ia m:atéri:a de compctên· 
ci:a do Tribun:al. opin:ando no mérito. 

A propósito, cabe lembrar que é de ordem geral a preocupação 
cm garantir estabilidade aos técnicos dos órgãos liscalizadorcs supe· 
riorcs. Em consc:qUência, ao término dos trabalhos do I V Congresso 
L:atino-Americuno de: Entidades Fiscalizadoras Supcrior~s. realizado 
cm Lima, Peru, de 2 a H d~ novc:mbro d~ 1975, foi aprovada a r~:co
mcndaçào tjUc transcr~vo in verbis: 

"4uc: os órgãos fiscalizadores superiorc:s propiciem 
disposições legais destinadas a permitir que os funcionários 
encarrc:gados do controle, de: comprovada idoneidade técnica 
c moral, tenham a necessária estabilidade no cargo como 
garantia d~ indcptndé:ncia e efctividade no exercício de suas 
atribuiçõc:s." 

Os arts. 6Y a 8Y do projeto destinam-se a fixar a idade máxima 
pana inscrição em concurso público dcstina~o ao ingresso cm cargos 
do Quadro Permanente c: empregos da Tabela Permanente da Sccre· 
ta ria-Geral desta Corte. 

O projeto de lei em causa dispõe, outrossim, sobre a progressão 
funcional de Auxiliar de Controle Externo a Técnico de Controle 
Externo. Atualmente, os cargos da classe inicial da Categoria de 
Técnico de Controle Externo podem ser providos, respectivamente. 
em até: I /6 (um sexto) das vagas, mediante progressão funcional de O· 

cupantcs de cargos da classe final da Categoria de Auxiliar de Con· 
trolc Externo c, cm até: I f6 (um sexto), mediante ascensão 
funcional de ocupantes de cargos da classe final da Categoria de 
Agente Administrativo. Passando ao rcgimt jurídico-trabalhista a 
última das duas referenciadas Categorias Funcionais, depreeiJde-se 
que só o Auxiliar de Controle Externo deverá ter acesso à Categoria 
que constitui a espinha dorsal da Secretaria-Geral, a fortiori que, nas 
especificações de classes da Categoria de Agente Administrativo, não 
se pode vislumbrar qualquer tarefa relacionada com o controle 
externo. 

Tornou-se imprescindível incluir, no projeto, o preceito analisa· 
do no item anterior desta exposição porque, não obstante sua nature· 
za regulamentar, em face do sistema do novo Plano de Classificação 
instituído pela Lei nY 5.645, de 10 de dezembro de 1970, a matéria 
está contida no§ 2~ do art. 69 da Lei n9 5.951, de 3 de dezembro de 
1973. 

Por fim, solicito a Vossa Excelência a medida cabível no sentido 
de que o incluso projeto de lei - resultante de entendimentos com o 
DASP, na parte técnica, c a Secretaria de Planejamento da Prc· 
sidência da República, no tocante à obtenção de recursos orçamentá· 
rios- possa ser apreciado dentro de quarenta c cinco dias, a contar 
do seu recebimento, na Câmara dos Deputados. c de igual prazo no 
Senado Federal (art. 51 da Emenda Constitucional n9 I, de 17 de 
outubro de 1969). 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
meus protestos de elevado apreço c distinta consideração. -Wagner 
Estelita Campos, Prcsidcn te. 

LEG!SLAÇ.10 CITADA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 

Art. 109. Lei fcdcr:al, de iniciativa exclusiv:a do Presidente da 
República, respeitado o disposto no art. 97 c seu§ 19 c no§ 2Q do art. 
108, dcfinirú: 

I- o regime jurídico dos servidores públicos da União, do Dis· 
trilo Federal c dos Territórios: 

11 -·· a form:a c as condiçôcs de provimento dos c:argos pú· 
hlicos: c 

III- :as condiçôcs para aquisiçiio de cst:ahilidadc. 
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LEI N1• 5.951, DE J DE DEZEMBRO DE 1973 

Fba os ~alores de ~enc:lmentos dos cargos dos Grupos-Ati· 
~idades de Controle Externo, Serviços Auxiliares e Ser~lços de 
Transporte Oficial e Portaria do Quadro Permanente da Secre
taria-Geral do Tribunal de Contas da União, e dá outras 
providências. 

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

Art. · 61• Som~nt~ podr::r~o inscr~v~r-sr:: ~m concursos, p:tr:t in
gresso nas Cat~gorias Funcionais do Grupo-Atividad~s de Controle 
Externo, brasileiros com a idad~ máxima dr:: qu;trr::nta e cinco anos, 
q u~ possuam: 

I - diploma de curso sup~rior de ensino ou h:tbilitação l~gal 
~quival~nte, na forma ~stabdecidu ~m Resolução para a Categoria 
d~ Técnico de Controle Extc:rno: 

11 - certificado de conclusão do ciclo colegial ou 2Y gr;tu do 
ensino para a Cmegoria de Auxiliar de Controle Externo. 

* I,,. A inscrição de candidatos nos concursos de que trata o pre
sem~ artigo independerá de limite de idade t:m rdação aos ocupantes 
d~ cargos públicos. 

* 2Y Os cargos da classe inicial da Categoria d~ Tí:cnico de Con
trole Externo poderão ser providos. r~sp~ctivamente, em ati: I /6 (um 
sexto) das vagas, medi;mte progressão funcional de ocupantes d~ 
cargos da cl;tsse final da Categoria de Auxiliar de Controle Externo 
do urupo-Atividades d~ Contrai~ Ext~rno r::, cm até 1/6 (um s~xto). 
mr::diant~ ascensão funcional de ocupantr::s d~ cargos da classr:: final 
da Categoria de Agente Administrativo do Grupo-Serviços 
Auxiliares. 

* 3~ Somente pod~rào candidatar-se à progressão c ascensão 
funcionais de que trata o p;trágrafo anterior os Auxiliares de Con
trolc Externo e Agentes Administrativos portadores de diploma de 
um dos cursos superior~s exigidos para o ingr~sso na Categoria de 
Tí:~nico de Controle Externo ou prova do correspondente 
provisiona menta em nível superior. 
• • • • • • • o ••••••••••••••••••••••• o o ••••••••••••••••••••• o •••• 

LEI N~6.185, DE li DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre os servidores públicos civis da Administração 
Federal dircta c autárquica, segundo a natureza jurídica do 
'inculo cmprcgaticio, e dá outras pro•·idências. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1~ Os servidores públicos civis da Administração Federal 
direta e autárquica reger-se-ão por disposições estatutárias ou pela 
legislação trabalhista em vigor. 

A rt. 2Y Para as atividades inerentes ao Estado como Poder 
Público, sem correspondência no setor privado, compreendidas nas 
áreas de Segurança Pública, Diplomacia, Tributação, Arrecadação c 
Fiscalização de Tributos Federais e contribuições prcvidcnciárias, e 
no Ministério Público, só se nomearão servidores cujos deveres, direi
tos c vantagens sejam os definidos em Estatuto próprio, na forma do 
art. I 09 da Constituição Federal. 

Art. 3ç Para as atividadcs não compreendidas no artigo prece
dente só se admitirão servidores regidos pela legislação trabalhista, 
sem os direitos de greve e sindicalização, aplicando-se-lhes as normas 
que disciplinam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Par{tgrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão 
admitidos para cargos integrantes do Plano de Classificação, com a 
correspondente remuneração. 

Art. 4ç A juizo do Poder Executivo, nos casos c condições que 
espcci ficar, inclusive quanto à fonte de custeio, os funcionários públi
cos estai utúrios poderão optar pelo regime do ar!. 3Y 

~ 1~ Será computado, para o gozo dos direitos assegurad?s na 
legislação trabalhista c de previdcncia social, inclusive para cfc1to de 

~:arên~:iu, u tempo 1.k s.:rvi~;o anteriormttlle pr.:stado à Administra
ção l'úblic;t pelo funciomírio qu~ líLcr a upçào referida neste urtigo. 

§ 2Y A contug..:m do t~mpo dr:: s.:rviço dt que trata o parágrafo 
<Jnt~rior l'ur-se-ú s~gundo as normas pertinentes ao r~gim~ ~statutá
rio, c•lmputando-s~ cm dobrn, pur;1 fins d~ aposentadoriu, os perí
odos d.: lk~n~a esp.:cial nJo gtuada, cujo direito haja sido adquirido 
sob o mesmo regime. 

t\rt. 5Y Os ~ncargos soci;•is de natureLa contributiva, da União 
e d;&s respectivas autan.juias, em rel;tçào ao p~ssoal regido pela kgis
I;J~·ào trabalhista, r~stringir-s.:-ào às contribuições para o Instituto 
Na..:ional de Previdência Social, inclusive as incidentes sobr~ o 13Y 
(dêcimo-tc:rceiro) salário, às cotas do salário-família c aos d~pósitos 
para o Fundo ue Garantia do Tempo de Serviço, nos termos das 
respectivas legislações. 

Parúgral'o único. Dos orçam~ntos da União ~ das autarquias 
deverão constar as dowçõcs necessárias ao custeio dos ~ncargos d~ 
que trata este: artigo. 

Art. 6Y Os atuais funcionários que n:io fizerem a opç:io prevista 
no •trt. 41• s~ràomantidos no regime estatutário. 

Art. 7Y Esta Ld entrará cm vigor na data de sua publicação 
revogados os§§ JY c 2Y do art. 3Y, da Lei n9 5.886, de 31 de maio de 
1973; o parágrafo único, do art. 3Y, da Lei n~ 5.914, de 31 de agosto 
de 1973: o parágrafo único, do art. 3Y, da L.:i n~ 5.921, de 19 de setem
bro de 1973: o p;trúgrafo único, do art. 4•!, da Lei n~ 5.96S, de li de 
dez.:mbro de 1973: o parágrafo (&nico. do art. J•!, da Lci n~ 5.990, de 
17 de detembro de 1973, c demais disposições cm contrário. 

Brasília, 11 de dezembro de 1974: 153~ da Independência e 869 

da República.- ERNESTO GEISEL- Armando Falcão- Geral
do Azc•·cdo Hcnning - Syh·io Frota - Antônio Francisco Azercdo da 
Sih·cira - 1\lário llcnriquc Simonscn - Dyrccu Araújo Nogueira -
Alysson l':tulinelli - Ney Braga - Arnaldo Prieto - J. Araripe 
Macedo- l'aulo de Almeida Machado- Severo Fagundes Gomes
Shi~caki Ucki - João J'auio dos Reis Velloso - Maurício Rangel 
~{eis - Euclides Quandt de Oliveira - Hugo de Andrade Abreu -
Golhcry do Couto e Silva - .João Baptista de Oliveira Figueiredo -
,\ntôni~ Jorge Corrc:t- L. G. do Nascimento c Silva . 

LEI N~6.223, DE 14 DE JULHO DE 1975 

Dispõe sobre a fiscalização financeira e orçamentária da 
União, pelo Congresso Nacional, e dá outras pro~idêncías. 

O Presidente da República 

Faço sabcr que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a 
seguinte Lei: . 

Art. 1~ O Congresso Nacional, através . da_ Camara . dos 
Deputados e do Senado Federal, exercerá a fiscallzaçao financc1r~. c 
orçamentária da União. mediante o controle externo. com o au~11l? 
do Tribunal de Contas da União, na forma do art. 70, da ConslllUI· 
çào Federal. 

Art. :!9 O controle externo compreenderá: 
I -a upreciação das contas do Presidente da .Rc~ública: . 
11 - o desempenho das funções de audttorm finanCCJra e 

orçamentária: . 
III - o julgamento das contas dos administradores c dcma1s 

rcsponsúveis por bens c valores públicos: . . • . 
Parágrafo único. No exercício das atrJhutcoes prevtst~s neste 

artigo, o Tribunal de Contas da Uni~o praticará os a tos prcv1st?s ~a 
Constituição, nesta Lei c nas que dispuserem sobre sua compctencm 
cjurisdição. . 

Art. 3~ 11 Câmara dos Deputados ou o Senado 1-ederal, por 
deliberação do Plenário e por iniciativa das Comissões de Fiscali7.a· 
çào Financeira c Tomada de Contas ou de Finanças, respectivamen-
te, poder{! requisitar ao Tribunal de Contas da Un!ào: . 

1 _ informaçôes sobre as contns dos órgaos c entidades da 
administração federal sujeitos ao seu julgamento; 
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11 - cópius d~ rdatórios de: insp~r;l\es r~alizudas c: respectivas 
d~cisões do Tribunal; 

III - balanços das entidades dn administração indireta sujeitas 
:) apreci;u;ào do Tribunal: 

IV - inspc:çào em órgãos ou entidades de que tratu o item I, 
quundo ,, rdatóno de uuditoria e respectivo cc:rtilicatlo urontarem 
irrcguluridades nus contas. 

~ I'' Quando a iniciativa pertencer a Deputado ou Senador 
será obrigatoriamente: ouvida, antes de sua arreciaçào pdo Plenário, 
,, Comissão T~cnica pertinente a que se refere o caput deste: artigo. 

§ 2~ As informações de: que trata este artigo deverão ser 
prestadas dentro d~ 30 (trinta) dias c: a inspc:ção deverá ser realizada 
no prazo de 90 (noventa) dias, salvo prorrogação que dc:vc:rú ser 
prt:viamente pedida à Casa do Congresso que tenha solicitado a 
providência. 

Art. 41• O pedido de: informação, a inspeção, a diligência ou a 
investigação que envolverem atos ou despesas de natureza secreta 
serão formuladas e atendidas com observância desta classilicacão, 
sob pena de responsabilidade: de quem a violar, apurada na forma da 
lei. 

Art. 59 No exercício d~ suas atribuições, o Tribunal de 
Contas da União, quando julgar necessário, representará ao 
Congresso Nacional sobre irregularidades ou abusos por ele verili
cados, com indicação dos responsávds. 

§ J9 Na hipótese da aplicação de sanções pdo Tribunal de 
Contas da.Uniào, nos casos em que julgar desnecessária a representa
ção, este dará ciência ao Congresso Nacional, para conhecimento da 
Comissão Técnica respectiva. 

§ 29 Recebida a representação, o Pre:.idente da ·Câmara dos 
Deputados a distribuirá à Comissão de Fiscalização Financ~ira e 
Tomad:t de Contas. que emitirá parecer, concluindo pela apresenta
ciio de Projeto de Decreto Legislativo. 

Ar!. 6~ Os processos de tom;tda de contas ser:io julgados pelo 
Trihun:d de Contas no prazo de 6 (seis) meses, a contar do seu 
rccchimento, salvo situações excepcionais. reconhecidas pelo 
plen:'trio do Tribunal. 

Ar!. 79 As entidades públicas co·m personalidade JUrídica de 
direito privado, cujo capital pertença, exclusiva ou majoritaria
mente, à União, a Estado, ao Distrito Federal, a Município ou a 
qualquer entidade da respectiva administração indireta, licam 
submetidas i1 fiscalização linanceira do Tribunal de Contas compe
tente, sem prejuízo de controle exercido pelo Poder Executivo. 

§ I I' A fiscalizaciio prevista nesta artigo respeitará as peculiari
dades de funcionamênto da entidade. limitando-s~ a vcrilicar :1 cxati
dão das contas c legitimidade dos atos, e levará cm conta os seus 
objetivos, natureza empresarial e operação segundo os métodos do 
sctor privado da economia. 

~ 2~ É vedada a imposição de normas niio previstas na legisla
ção geral ou específica. 

Art. 8~ Aplicam-se os preceitos desta Lei, no que couber, às 
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público. 

Art. 99 Os Tribunais de Contas, no exercício da liscalização 
referida no ar!. 89, não interferirão na política adotada pela entidade 
para a consecução dos objctivos estatutários c contratuais. 

Ar!. 10. No julgamento das contas. os Tribunais de Contas 
tornarão por base o relatório anual, os balanços relativos ao encerra
mento do exercício, assim como os certificados de auditoria c o pare
cer dos órgãos que devem pronunciar-se sohrc as contas. 

Ar!. 11. Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação 
revogad:ts as disposições cm contrúrio. 

Brasília. 14 de julho de 1975: 154g da lnâcpcndênci:t c 87ç da 
Rcpúhlica. Ernestr. Gcisel. 

( .1 s ( 'omi.wir., dr Srn·ico /'tih/ico CMI r dr Fi11a11cas.) 

PARECERES 

I'ARECERES NYs 553 E 554, DE 1976 

Sobre o Projeto de Ld do Senado n• 88, de 1976, que "dá 
mnu rL·da~ào ao§ 4Y do ar I. li da J.d 3.807, de 26 de agosto de 
19611 (Lei Or~:ãnica da Previdência Social), amparando a 
companheira de segurado da Previdência Social". 

PARECER N• 553, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
Pr~t~nd~ o nobr~ Senador Orestes Quércia dar nova redaçào ao 

§ 41' do art. li da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica 
da Previdência Social), de modo a que passe a vigorar nos seguintes 
termos: 

.. Não sendo o segurado civilmente casado, considerar-se
à tacitam~nt~ designada a pessoa com quem se tenha casado 
segundo rito religioso ou a companheira que tenha vivido 
sob a dependência do segurado por período não inferior a 
cinco anos, pr~sumindo-se feita a declaração prevista no 
parágrafo anterior." 

O texto em vigor está assim redigido: 

"Não sendo o segurado civilmente casado, considerar
s~-á tacitamente designada a pessoa com que sem tenha 
casado s~gundo rito religioso, presumindo-se feita a de
claração prevista no parágrafo anterior." 

Que diz o parágrafo anterior? 

'"§ 39 I nexistindo esposa ou marido inválido com direito 
às prestações, a pessoa designada poderá, mediante declara
cão escrita do segurado, concorrer com os li lhos deste." 

Assinala, com propriedade, o ilustre representante paulista que 
a falta dessa declaração não pode prejudicar o direito da com
ranheira à pensão deixada pelo homem a quem dedicou tantos anos 

·de vid:J. E refere o que aconteceu a uma senhora de B:~uru, que. 
sc:x:tgcnária e enferma. licou sem o amparo prc:videnciário, por que o 
companheiro estava incapacitado mentalmente de fazer a aludida de
claração. Na justilicação de seu projeto, o Senador Orestes Quércia 
cita, cm apoio de seu ponto de vista, decisões do Supremo Tribunal 
Federal e do Tribunal Federal de Recursos. 

Num País, onde separados são Igreja e Estado, há com aceitar
se, como bastante, não só o casamento religioso, mas igualmente a 
prolongada convivência concubinária. Aquela se atesta pela certidão 
do ato, esta pelos meios de prova em direito permitidos. A displicên
cia, a ignorância, a doença, a esperança de uma longa vida, o deixar 
para amanhã o que se pode fazer hoje, até o egoísmo masculino, 
respondem, muita vez, pela ausência de uma declaração, que apenas 
afirmará um fato que pode c deve ser demonstrado por outros 
elementos de convicção, ajuízo da instituição prcvidcnciária. 

Há precisamente 29 anos meu projeto (n9122, de 1947), apresen
tado à Câmara dos Deputados, provocava largos debates, dentro c 
fora do Parlamento. Pugnava então pelo amparo à companheira, r!o 
homem solteiro, desquitado viúvo. Olho o caminho percorrido, c 
vejo que as boas causas, por mais que demorem a vingar, um dia se 
tornarão pacílicas. O projeto Orestes Quércia aperfeiçoa a legislação 
cm vigor, humaniza-a, sem ofensa à constitucionalidade c juridi
cidadc. E, no mérito, meu voto é pela aprovação da iniciativa. 

S;1la das Comissões, 12 de maio de 19i6. Accioly Filho, 
Presidente- Nel~on Carneiro, Relator - Leite Chaves- José Lin
doso- HeMdlo Nunes- Henrique de La Rocque - Heitor Dias_ 
Oito Lehmann. 
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PARECER NY 554, DE 1976 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Jarbas Passarinho 

Pw~nd~ o ~min~nt~ s~nudor Or~st~s Qu~rciu, com o pr~s~nt~ 
proj~to, alt~rur a r~da.;ào do§ 41' do artigo li da Ld nY 3.S07, d~ 26 
de ~1 gosto d~ 1960- Ld Orgünica da l'r~vidênci~1 Social, d~ modo a 
p~rmitir qu~ ;1 d~p~ndência da companh~ira, qu~ tenh:~ tido vida ~m 
comum com o s~gurado, por mais d~ cinco anos, possa s~r pr~sumi
da ao invês d~ d~clarada. 

Justifica o projeto no fato de que, falecendo o s~gurado s~m qu~ 
t~nha, ~m vida, feito a d~signaçào de dep~ndi:ncia de sua 
companheira, esta fica ao total desamparo, uma vez que a l~i exige, a 
seu ver, a declaração escrita daquele. 

O projeto, segundo esdarec~ o s~u Autor, foi inspirado em 
Carta do Presidente da Legião Brasileira dos I nativos. Ao que tudo 
indica, porém, htbora em equivoco o missivista ou, pelo m~nos, s~ 
acha desatualizado com a legislação p~rtinente. 

Basta ver que o § 4Y do artigo li, que pretende alterar, foi 
introduzido na Lei Orgânica da Pr~vidi:ncia Social pelo Decreto-Lei 
nY 66, de 1966. Entretanto, desde ~ntào, houve uma completa or
denação jurídica sobre o problema previdenciário da companheira, 
como se vê, entre outros, do artigo 23 da Lei nY 5.890, d~ 1973. 
Ademais, está em pleno vigor o artigo 13 da Lei nY 3.807 f60 que, 
supre. plenamente, os objetivos da proposição. 

Assim, enquanto que o§ 4Y do urtigo li, que se pretende alterar, 
trata da pessoa designada- "casada segundo rito religioso"- ore
f~rido artigo 23 cuida. especificamente, da "companheira". Eis a sua 
redação: 

"Art. 23. É licita a designação, pelo segurado, da 
companheira que viva na sua dependência econômica, mes
mo não exclusiva, quando a vida em comum ultrapasse cinco 
unos, devidamente comprovados. 

§ J9 São provas de vida em comum o mesmo domicílio, 
as contas bancárias conjuntas, as procurações ou fianças 
reciprocamente outorgadas, os encargos domésticos eviden
tes, os registras constantes de associações de qualquer nature
za, onde figure a companheira como dependente, ou quais
quer outras que possam formar elementos de convicação. 

§ 29 A existência de filhos cm comum suprir[t tod:ts as 
condiçôcs de designação c de prazo. 

§ J9 A dcsign;tçào de companheira é ato da vontade do 
~egurado c não pode ser suprida. 

§ 49 A designaçiio só poder[! ser reconhecida post mortem 
mediante um conjunto de provas que reúna, pelo menos, três 
d;ts condições citadas no§ I~ deste artigo, especialmente a do 
domicilio comum, evidenciando a existência de uma 
sociedade ou comunhiio nos atos da vid;t civil. 

§ 5Q A companheira designada concorrerá com os li
lhos menores havidos cm comum com o segurado, salvo se 
houver deste expressa manifestação cm contrário. 

A rt. 12. A existência de dependentes de quaisquer das 
classes enumeradas nos itens I c 11 do art. li exclui do direito 
iJ prcstaçiio todos os outros das classes subscqücntcs. 

Padgrafo único. Mediante declaração escrita do segura
do. os dependentes indicados no item III do art. li poderão 
concorrer com a esposa, a companheira ou marido inválido, 
ou com a pessoa designada na forma do § 4~ do mesmo arti
go. salvo se existirem filhos com direito ii prestação. 

A rt. 13. A dependência cconômica d;ts pessoas indica
das no item I do artigo li é presumida, c a das demais deve 
ser comprovada." 

C o mo se vê. portanto, a designaç~o post mortem pode sr. r supri· 
da com qualquer dos meios de prova citados, os qu;tis, na hipótese de 
uma cfeliva vid:t cm comum, s~o facilmente demonstrados. Diga
mos. cnlrclanto, que n~o existam tais rrovas. Ainda assim. a claslici-

d;tdc: da lc:1 nu consc:cuçào de: sc:u lim ultam~ntc: social, permite: 
'\JU;tisquer outras que: poss<tlll formar elemc:ntos d~ convicção". 

Dc:ss~ modo, a assc:rtiva da curta transeriw, segundo a 4uul 

"f: prc:dso que: s~ di:, n~ssc: artigo (li) acolhida a mais 
um inciso, qual sc:ja o d;t compunhc:ir;t cujo •tssociado dc:ixou 
de inscrevê-lu, desde: que prove sua situação de comp;tnhdr;t 
~ dc:dc:pc:nd~nt~ do fal~ddo" (SIC). 

é crític;t, embor;t feita d~ntro de espírito construtivo, inc<tbivcl, pois 
sc:u dc:sidc:ruto já se ucha atc:ndido, inclusive: na Consolidação baixa
da com o Dc:crc:to nY 77.077, de: 24 de janc:iro de: 1976 (artigo 14 c 
parágrafo). 

Vai~ rc:ssaltar, ainda, qu~ o artigo 13 da Lc:i nY 3.!!07 j60, cm vi
gor, ;to dc:clarar que: a dc:pendi:ncia d;ts pc:ssoas indicadas no itc:m I 
do artigo li i: prc:sumida (c a das dc:mais, comprovadas), vc:m ao 
ex;tto encontro do prctc:ndido no proj~to, pois, com a altc:rac[to que o 
mesmo artigo li t~vc: com ;1 Lc:i nY 5.890/73, no sc:u texto foi 
incluída a companhdr;t, no mesmo nível ou dassc: da c:sposa, do 
m;trido inválido~ dos filhos. 

Por último, i: de obs~rvar-se que tanto a legislação anexada (Lc:i 
n•! 3.S07 j60 cm sua rc:dação origin;tl), quanto ;ts rc:missõc:s juris
prudc:nciais do Supremo Tribunal Fc:dcral c: do Tribunal Fcderul de: 
Recursos ( 1965, 1966 c 1969) estão superadas pela lcgislaciio 
superveniente:. 

Ness;ts condições, somos pela rejeiçtto do projeto. 
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1976. - Nelson Carneiro, 

Presidente- Jarbas Passarinho, Relator - Henrique de La Rocque 
- Franco Montoro, pela prejudicialidade do projeto - Domício 
Gondím- Accioly Filho. 

PARECER NY 555, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n9 52, de 1976 (nY 447-8, de 1975, na origem) 
que "Altera o art. 11 da Lei n9 605, de 5 de janeiro de 1949 ( re
dação dada pelo Decreto-Lei nY 86, de 1966)". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
Procedente da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei de n\' 

52. de 1976, dá nova redução ao art. 11, da Lei n9 605, de 5 de janeiro 
de 1949. de modo a que assim passe a vigorar: 

"Art. 11. São feriados nacionais os declarados cm lei fe
deral. 

São feriados municipais aqueles declarados por lei muni
cipal, de acordo com a tradiçiio local c cm número não su
perior a 4 (quatro), neste incluindo a Sexta-Feira da Paixão." 

O texto vigente é o seguinte: 

"Ar!. J9 O art. li, da Lei n~ 605, de 5 de janeiro de 1949, 
passa a vigorar com a seguinte redaçiio: 

"Art. 11. São feriados civis os declarados cm lei fe
deral. Siio feriados religiosos os dias de guarda 
declarados cm leis municipais, de acordo com a tradição. 
local c cm número não superior a quatro, neste incluída a 
Sexta-feira da Paixiio." 

Seu autor, o nohrc Deputado Wilmar Dallanhol assim justilicou 
a propo~ta ora cm cx;tmc: 

"A proposiçfto decorre da limitação formal cstahclccida 
rela lcgislaçiio, que ao municírio só permite a declaraçf10 de 
feriado religioso. 

Ficam assim os municirios impedidos de declarar -
mesmo dentro do limite de 4- feriados os dias da criação 
do município. o aniver~{trin da colonização ou outra data que 
possa rerrescnlar um falo histélrico para o município." 

L 
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M ~u voto, assim, é: p~la aprovação do 'Proj~to, indiscuti
vdm~nt~ constitucional ~jurídico. 

Saiu dus Comissõ~s. 18 d~ agosto d~ 1976. - Accioly Filho 
Prcsid~nt~ - Nelson Carneiro, R~l•ator - Helvidio Nunes - José 
Lindoso- Leite Chaves- Heitor Dias- Henrique de La Rocque -
Dirceu Cardoso. 

PARECERES N9s 556 E 557, DE 1976 
PARECER N9 556, DE 1976 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 80, de 
1976 (Mensagem n9 160, de 16-6-76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizada a Superintendência Estadual de Rios e LagoaS' 
(SERLA) autarquia do Rio de Janeiro, a realizar operação de 
crédito no valor de CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cru
zeiros), destinada ao financiamento de estudos hidrológicos, 
hidráulicos e geotécnicos de áreas do plano piloto da Baixada 
de J acarepaguá. 

Relator: Senador Vasconcelos Torres 
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor 

Presidente da R~:púl:> 1 ica subm~:te à apreciação do S~:nado F~:deral a 
proposta do Senhor Ministro d~: Estado da Fazenda, para que s~:ja 
autorizada a Superint~:ndência Estadual de Rios e Lagoas- SER LA 
-(autarquia do Estado do Rio de Janeiro), a contrair ~:mpréstimo 
junto à Financiadora d~: Estudos e Projetas (FINEP), no valor de 
CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), destinado ao le
v:mtam~:nto hidrológico, hidráulico e geotécnico, de áreas da Bai. 
xada de Jacarepaguá, naquele Estado. 

A operação de crédito ob~:d~:cerá às scguint~:s condições: 

"A- Valor: CrS 7.000.000,00 
B- Prazos: 
I - de carência: 2 anos 
2- de amortização: 5 anos: 

C- Encargos: 
I -taxas de juros: 6% a.a., 
2- taxa de serviços: 2% a.a., 
3 - correção monetária: I 0% a.a.: 

D - Garantia: O Estado do Rio de Janeiro obrigar-se-á a 
fazer constar dos orçamentos futuros da SERLA dotações . 
orçamentárias equivalentes aos compromissos exigíveis a 
cada ano do empréstimo em questão:" 

A Exposição de Motivos que acompanha a matéria, salienta que: 

"Manifestando-se sobre o assunto, o Conselho Monetá
rio Nacional, cm sessão de 27-5-76, concluiu pela necessidade 
de autorização específica do Senado Federal, cm caráter 
excepcional, dada a impossibilidade de determinação dos 
pariimctros fix:1dos pelo art. 29 da Resolução n9 62, de 28-10· 
75, da referida Casa Legislativa, cm decorrência do recente 
inicio das atividadcs daquela Autarquia." 

Em sua apreciação, o Conselho Monetário Nacional destacou a 
importáncia do empreendimento e o seu largo alcance social. Infor
mou, ainda, que os estudos hidrológicos c gcotécnicos das bacias 
hidrográficas dos rios situados nas áreas B, C c D do Plano Piloto da 
B:lixada de Jacarcpagu{l, objctivam i1 elaboração de projetas técnicos 
para a defesa da região contra inundações c redução de descarga só
lida dos rios c minimizar a sedimentação de material sólido nas 
lagoas daquela zona. Esses estudos na {lrca A, do mesmo Plano. ohjc· 
tivam implantar um adequado sistema de drcnascm c cstahclcccr 
condições de funcionamento do complexo lacustre existente naquela 
{lrca, com o fim de defendê-la contra inundações c de preservar as 
características ecológicas locais. Ademais, o cmprccndimclllo pns· 
sihilitar{l a intercomunicação do sistema c os lançamentos para o 
mar. 

Me.smo não dispondo de ~:l~:mentos qu~: permitam analisar 
melhor a situação financ~:ira da Superint~:nd~ncia Estadual de Rios<: 
Lugoas - SER LA - consid~ramos a matí:ria merecedora de nossa 
acolhida, porquanto, al~m de s~: enquadrar nos objetivos do Plano 
Nacional de D~:senvolvimento, no tocante à mdhoria da infra-estru· 
tura urbana, visa a recuperação de uma ár~:a financeiramente viávd, 
sob o ângulo do erúrio, através da carga liscal a ser posteriorm~:nte 
arrecadada. 

Assim sendo, opinamos p~:la aprovação da op~:ração, nos 
t<:rmos do seguint~:: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N966, DE 1976 

Autoriza a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas -
SERLA (Autarquia do Estado do Rio de Janeiro)- a con
trair empréstimo no nlor de Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões 
de cruzeiros). 

O Senado F edeml rcsolv~:: 
Art. 19 E a Superintendênci:1 Estadual d<: Rios e Lagoas -

(SER LA)- Autarquia do Estado do Rio d~: Janeiro- autorizada a 
realizar, com a garantia do Gov~:rno do Estado, operação de cri:dito 
no valor de CrS 7.000.000,00 (sete milhões d~: cruzeiros). junto à 
Financiadora de Estudos e Projetas (FINEP), d~:stinada ao Finan
ciamento de Estudos hidrológicos, hidráulicos e geoti:cnicos de áreas 
do Plano Piloto da Baixada de Jacarepaguá, no Estado do Rio d~: 
Janeiro. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data d<: sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 4 de agosto de 1976. - Renato Franco, 
Presidente cm exercício - Vasconcelos Torres, Relator - Agenor 
Maria- Ruy Santos- Luiz Cavalcante- Benedito Ferreira- Jar
bas Passarinho. 

PARECER N9 557, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n9 66, de 1976, da Comissão de Economia, que 
"autoriza a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas 
(SER LA), autarquia do Rio de Janeiro, a realizar operação de 
crédito no valor de Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões de cru
zeiros), destinada ao financiamento de estudos hidrológicos, 
hidráulicos e geotécnicos de áre:.s do plano piloto da Baixada 
de J acarepaguá ". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

A Comissão de Economia, acolhendo Mensagem do Senhor 
Presidente da República, ofereceu Projeto de Resolução, a fim de 
que seja autorizada a Superintendência Estadual de Rios c Lagoas
SERLA, (autarquia do Estado do Rio de Janeiro), a contair 
empréstimo junto à Financiadora de Estudos c Projetas (FINEP), 
no valor de CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), destinado 
ao levantamento hidrológico, hidráulico c geotécnico, de áreas da 
Baixada de Jacarcpaguá, naquele Estado. 

Meu voto é pela aprovação do Projeto de Resolução. que não 
connita com a Constituição nem com a ordem jurídica. 

Sala das Comissões, 18 de agosto de 1976. - Accioly Filho, 
Presidente - Nelson Carneiro, Relator- Helvídio Nunes - ltalívio 
Coelho- Heitor Dias- Leite Chaves- Henrique de La Rocque. 

PARECERESN9S558E559, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 95, de 1975, que 
"acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943". 

PARECER N9 55, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 
O projeto cm exame, de iniciativa do ilustre Senador Liltaro 

llarhola, manda acrescentar dispositivo i1 Consolidação das Leis do 
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Trubulho, no sentido de estubdecer que "u reversão u que se refere o 
pzmígrafo IY do urtigo 46!l, du Consolidução dus Leis do Trubulho, 
••provuda pdo Decreto-Lei nY 5.452, de I• d~ maio de 1943, quundo 
verificada após dois ;mos consecutivos ou cinco unos intercaludos de 
exercício de funç\10 de conliunçu, asseguru uo empregado o direito de 
continu;tr percebendo u remuneruçào correspondente u essa função"', 

O cit;tdo artigo 468, determina que as ulterações nos contratos 
de tr;tbalhu serão licitas quando feit;ts por mútuo consentimento, e 
ainda assim, quando disso não resultem pn:juízos para o empregado, 
mas não inclui, nas proibições deste artigo. o caso de reversão do 
empregado ao cargo anteriormente ocupado, deixando o exercício de 
funcão de conliunça. 

O projeto pretende, exatamente, lixar um prazo, decorrido o 
qual, <to empregado, no exercício de curgo ou função de conliunça, 
seja •tssegurado o direito de continuar percebendo o mesmo salário, 
por entender que, t;unb~m nc:sh: caso, deve ser aplicado o princípio 
ger;tl d;t irredutibilid;tde do s;tlário. 

Todavia, dentro da sistemática da nossa legislação do trabalho, 
tendo em vista que um dos seus pontos basilares assenta na 
recomendação de salúrio igual para tarefas iguais, não temos dúvidu 
em reconhecer no projeto uma comprometedora inversão desse 
princípio. 

Ademais, como bem assinula o ilustre autor da proposição: 

" ... embora o conceito de função de confiança tenha 
sofrido muitas transformações com o gradativo favoreci
mento doutrinúrio c jurisprudcnciul aos direitos de certas 
categorias de empregados supostamente exercendo cargos de 
confiança, a mesma doutrina e jurisprudência têm entendido, 
de maneira quase pacífica que tais cargos devem ter exercício 
transitório a bem do próprio interesse da empresa em respeito à 
potestade que lhe é inerente - a ela empresa - de dirigir as 
suas atividades." (0 grifo é nosso.) 

" ... a empresa não deve ter c~rceado o seu direito de 
eventualmente substituir os empregados de sua confiança e, 
pois, de fazer que os ocupantes circunstanciais desses cargos 
revertam às funções efetivas." (0 grifo é nosso.) 

" ... o exercício emergencial, transitório, desses cargos ou 
funções (de confiança) não deve mesmo gerar direito à estabili· 
dade ou à inalterabilidade das condições de trabalho, pois o 
contrário implicaria em impingir à empresa uma obrigação que. 
ela juridicamente não deve suportar." (Grifo é nosso.) 

Assim, embora incxistam óbices de natureza constitucional que 
o possam invalidar, o projeto não nos parece recomendável quanto 
;to mérito. pelo menos neste cstúgio da evolução do nosso Direito do 
Trabalho. sobretudo, quando as implicações daí decorrentes não 
podem ser racionalmente previstas. 

l:m face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto rcconhe· 
ccndo, embora, que a matéria poderá ser melhor aprofundada, 
quanto ao mérito, pela Comissão de Legislação Social. 

Saht das Comissões, 12 de novembro de 1975.- Accioly Filho, 
Presidente - Henrique de La Rocque, Relator - Heitor Dias, com 
restrições - Paulo Brossard, com restrições - José Lindoso -
Italívio Coelho- Helvídio Nunes. 

PARECER N9559, DE 1976 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Domício Gondim 

De autoria do eminente Senador Lázaro Barboza, o projeto sob 
exame desta Comissão, acrescenta dispositivo ao artigo 468 da CL T, 
<tssegurando ao empregado o direito de continuar percebendo a 
remuneração correspondente ao exercício da função de confiança, 
quando o empregador determina sua reversão ao cargo efetivo. ante· 
riormentc ocupado. 

Com efeito, o citado artigo. estahclccc no seu parúgrafo único, a 
ine,istcncia de alteração unilateral de wntrato de trabalho, quando 

o empregador reverte: o empregado ao cargo c:fetivo, ocupado untc:n
ormcntc:, deixando o exercício de função de confiança. 

A proposição, incluindo um novo pàrágrufo no urt. 468, fazen
do alusão ao parúgrufo único, excepciona pura os casos em que a 
reversão i: vcrilicada após dois unos consecutivos ou cinco an'os intc:r
c;tladus de exercício de funçiíu de: confiança, hipótese cm que u cm
pregado faria jus à rcmunc:mçrto correspondente a est;t funçiío. 

Justilic;mdo a pr.oposiçiío, salienta o Autor que a empresa não 
fica impedida de substituir o ocupante de função de confiança, ou ati: 
suprimir tal função, desde que continue pagando ao ex-ocupante as 
vantagens dela emanadas. 

Aduz ainda, arrimado no "principio da irredutibilidade sala· 
rial", que as vantagens financeiras decorrentes do exercício de fun
ção de: confiança deveriam incorporar-se ao salário do cargo efetivo. 

Não obstante os louváveis propósitos que nortearam o autor do 
projeto, entendemos que: o mesmo connita, basilarmente, com o 
princípio consagrado no artigo 499 da CL T, que dispõe, in verbis: 

"Art. 499. Não haverá estabilidade no exercício dos car
gos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do 
empregador ressalvado o cômputo do tempo de serviço para 
todos os efeitos legais. 

~ 1~ Ao empregado garantido pela estabilidade, que dei
.,ar de exercer cargo de confiança, é assegurada, salvo no 
caso de falta grave, a reversão ao cargo efetivo que haja ante· 
riormente ocupado 
•••••••••••••••••••••••• o o •• o ••• o ••••••••• o o •••• o o •• 
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Como se vê, a mens legis, que envolve a matéria sob exame, 
configura um aspecto jurídico-trabalhista colidente com a Legislação 
Consolidada, na medida cm que força a estabilidade na função de 
confiança, o que expressamente veda o artigo prccitado. 

Dir-se-ia, também, que o regime da livre competição, que permite 
a carreira profissional. na exclusiva dependê!Jcia dos méritos do 
•!mpregado, consoante os critérios de livre julgamento do empre
gador. estaria seriamente comprometido, na hipótese de conversão 
do projeto de lei. 

Cumpre salientar ainda, a dúvida que nos assalta, se a lei esta
helec.:r um prazo para efetivação do empregado em uma função de 
natureza transitória, em face das medidas restritivas que, certamente 
o empregador aplicará ... 

Por derradeiro, enfatizando o judicioso parecer aprovado na 
douta Comissão de Constituição e Justiça, quando rejeitou a maté

·ria, opinamos, também, na esfera de nossa competência regimeõltal, 
pela rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1976.- Nelson Carneiro, 
Presidente - Domício Gondim, Relator - Accioly Filho - Franco 
Montoro, vencido- Henrique de La Rocque- Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Do Expediente lido 
consta o Projeto de Lei da Câmara n9 58. de 1976, que nos termos da 
alínea b do inciso 11 do artigo 141 do Regimento Interno, receberá 
emendas perante a Comissão de Serviço Público Civil, pelo prazo de 
cinco sessões ordinárias. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. J9-Sccretário. 

1: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 370, DE 1976 

Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 233, do Regimento Interno, requeiro a 
transcrição, nos i\nais do Senado Federal, do discurso proferido pc
lo Magnífico Reitor José Carlos de i\lmcida i\zcvcdo, na cerimônia 
de entrega do título de Professor Emérito da Universidade de llrasí· 
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lia, uo Ministro Aliomar Baleeiro, realizado no Auditório Dois Can· 
dangos, às 20 horas do dia 18 de agosto. 

S:~lu das Sessões, ~O dc agosto dc 1976. - Lourival B~ptist11 -
Accioiy Filho - Ruy Santos - Benjamim Farah - Henrique de L11 
Roeque -·José Llndoso- Paulo Brossard- Helvídlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiics Pinto)- De acordo com o 
art. 233, § IY, do Regimento Interno, o rc:qucrimc::nto scrá submetido 
ao exame:: da Comissiio Diretora. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Scnador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o seguin· 
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Venho a esta tribuna para fazer uma comunicação do mais alto 
interesse para este País. Vai realizar-se o XIV Congresso Interna· 
cional de Radiologia, no Rio de Janeiro, em outubro de 1977, pre· 
cisamentc de 23 a 29 daquele mês, sob o alto patrocínio do Senhor 
Presidente da República. 

Vai presidir o conclave um grande radiologista, cujo nome é 
uma expn:ssão de inteligência e de cultura que honra o Brasil c a 
humanidade- refiro-me ao Prof. Nico la Caminha. 

Nicola Caminha, que pode ser considerado o papa da Radiolo
gia, está tomando todas as providências para que esse Congresso 
seja, realmente, digno da cultura mi:dica do Brasil e dos demais 
países. Vai ser um acontecimento de rara importância, acredito, por 
isso que: virão ao Brasil dez mil representantes. É qualquer coisa de 
extraordinário. Da Alemanha, virão mil e trezentos. Diversos países 
estão-se inscrevendo, a fim de que possam participar desse Con
gresso. 

Ora, Sr. Presidente, nesta Nação, um Congresso dessa natureza 
será motivo de orgulho para todos nós, um acontecimento fora do 
comum, ainda mais que o presidirá um brasileiro, por quem tenho a 
maior estima, e ao 'qual todos os brasileiros rendem o seu tributo de 
admiração, tais a sua cultura, o> serviços prestados, as obras publi
cadas, renome, de há muito granjeado, o respeito dos cientistas de 
vários países do mundo: Nico la Caminha. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) c o Sr. Mauro Bcncvidcs 
(MDB- CE)- Permite V, Ex~ um aparte'! 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Ouvirei o nobre· 
Senador R uy Santos, e depois darei, com muito prazer. o aparte ao 
nobre Senador Mauro Benevidcs. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA) ~Eu c a minha Bancada, a 
da ARENA, estamos inteiramente solidários con: as palavras que 
V. Ex~ vem pronunciando a propósito desse Congresso de 
Radiologia. Eu, particularmente, me sinto feliz com a sua realização. 
V. Ex~ deve estar lembrando de que, quando éramos deputados no 
Palácio Tiradentes. fui autor de um projeto, transformado cm lei, 
que assegura vantagens aos trabalhadores em raios, não só a gratifi
cação especial, como o período de férias mais dilatado c a redução 
da~ horas de trabalho quando sob a exposição aos raios de Roentgcn. 

O SR. BENJAMIM FARAH (M DB- RJ)- Agradeço ao no
bre Senador Ruy Santos a solidariedade que dá à minha modesta 
oração. S. Ex• é médico. foi deputado durante muitos anos. Tive a 
oportunidade de militar com o então Deputado Ruy Santos, primei
ro, na Comissão de Educação c Cultura, depois, naquela Comissão 
que criou o Ministério da Saúde. Integramos, também, a Comissão 
de Sai1de da Câmara dos Deputados. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Alioís -· perdoe-me 
V. Ex• - não estou querendo vangloriar-me, ma~ o projeto que 
<:riou o Ministério da Saúde, àquele tempo, é de minha autoria. 

O SR. BEN.IAMIM FARAH (MDB- RJ)- V. Ex•. não só 
cstil confirmando o que cu disse, como enriquece o meu pro
nunciamento, com as suas palavrns, porque ctl iria fa1cr uma citação 

nesse sentido. Subscrevo o que V. Ex•, com muita oportunidade, 
vem de afirmar. 

Acolho o aparte do nobre Senador Mauro Bcncvides. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Nobre Senador 
Benjamim Farah, cm nome da Liderança da nossa Bancada, teria 
que solidarizar-me com V. Ex•, no rcgistto que faz da realização do 
Congresso Internacional de Radiologia. O nosso País tem sido, 
realmente, alvo desses acontecimentos de carátcr científico. Ainda há 
poucos dias, reuniu-se, no Rio de Janeiro, o Congresso Internacional 
de Medicina Física c de Reabilitação, do qual participaram vultos da 
maior expressão nos círculos médicos de todo o mundo. Agora, nes
se Congresso a que V. Ex• alude, com a participação de dez mil 
radiologistas, cabe a nós, que acompanhamos, de perto, todos esses 
acontecimentos, fazermos votos por que o ternário seja realmente 
debatido c possam sair, do debate, da discussão, conclusões que con
corram para o aprimoramento desta cii:ncia médica, a Radiologia. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Agradeço ao no
bre Senador Mauro Bencvidcs o apoio que vem trazer ao meu dis
curso, o que me dá então autoridade de não falar mais em meu nome 
c, sim, no da Oposição, c com a solidariedade do Senador Ruy 
Santos, que representa a Liderança da Maioria nesta Casa, me atre
vo a dizer que estou falando já em nome do Senado. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Perfeitamente. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Trata-se de um 
assunto muito si:rio, e o Senado que, como sempre, renete os anseios 
e as aspirações do nosso povo, não poderia ficar impermeável a um 
acontecimento dessa natureza, que não só interessa ao Brasil mas a 
todos os povos cultos, porque a Radiologia tem trazido um subsídio 
enorme em favor dos grandes progressos da Medicina. 

O nobre Prof. Nicola Caminha endereçou uma carta aos médi
cos, vazada nos seguintes termos: 

"Caro colega: 

Em Madri, em 1973, a Assembléia-Geral da Sociedade 
1 ntcrnacional de Radiologia, por e.xpressiva maioria, es
colheu o Brasil para sede do XIV Congresso Internacional de 
Radiologia, a realizar-se no Rio de Janeiro no período de 13 
a 29 de outubro de 1977. 

Os radiologistas brasileiros estão conscientes, não 
apenas da elevada honra que nos foi conferida com essa es
colha, como também do que ela representa cm responsabi
lidade e trabalho. 

Estamos firmemente decididos a fazer com que o Con
gresso a ser realizado em nosso País, embora sem a pretensão 
de alcançar o sucesso dos majestosos Congresso~. 
precedentes, tradu1a pelo menos o desejo nosso de correspon
der ao valor que atribuímos à honrosa presença dos que aqui 
vieram. 

Após demorada consulta a rcnomados radiologistas de 
todo o mundo selccionamos diversos assuntos de real 
interesse, para os quais os conferencistas, com sua sabedoria 
c inteligéncia, poderão dar o brilho que se espera de um Con
gresso de tamanha importância. 

Cuidadoso trabalho est:í sendo desenvolvido ... " 

Aqui estil a resposta da V. Ex~.nobrc Senador Mauro Bcncvide~. 

" ... no sentido de que, a par das atividades científica~ 
com extensa programação social, o Congresso venha a repre
sentar, também, motivo de entretenimento e alegre confra
tcrnilação. 

A maioria das grandes empresas de prndut,ls radiológi
cos jú )!arantiu a sua participação. Viri1o expor os m;pcriai~ 
de sua rabricaç~o. propiciando deste modo um grande 
"show" do que existe de mais moderno, útil c sofisticado no 
campo da Radiologia. 
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Conwndo com u cri<llividude, os conhecimentos e a ri· 
quez;a de materi<ll, esperumos que os radiologistas visit:antes 
tragam t:lementos que permiwm orgtanizur grandiosu 
exposição cit:ntilica que repitu o sucesso lognado nos Con· 
gressos anteriores. 

A bdeza de noss.a cidade e a ;afabilidade do nosso povo 
;assegurar(ao ;as bo;as-vindas u todos que, dei.xando seus lares c 
seus costumes, venham testemunhar o que um jovem P;aís 
pode f;azcr par;a rccepcioawr e hospedar os amigos radiola· 
gistus de todo o mundo. 

O Presidente eleito, - Nicola Caminha." 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Permite 
V. Ex• um apurte, nobre Senudor? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Ouvirei, com 
pr;azer,logo em seguida, o aparte de V. Ex• 

Por meio deste documento, podemos avaliar o trabalho do Dr. 
Nicola C;aminha, Professor da Faculdade Nacional de Mcdicima da 
Universidade do Brasil, os cuidados que S. Ex• vem tomando pura 
que esse Congresso possa, realmente, atingir os seus grandes 
objctivos. 

Ouço o aparte do nobre Senador Henrique de La Rocque. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - V. Ex•. 
nobre Senador Benjamim Farah, está a anunciar acontecimento na 
[arca médica, com repercussão intcrnacional da maior relevância, ou 
seja, a realização, no Brasil, do XIV Congresso Internacional de 
Radiologia, cm outubro de 1977. Será seu Presidente - V. Ex• 
anuncia tumbi:m -o renomado mestre Nicola Caminha. Felicito-o 
pela iniciativa de trazer ao Senado fato tão importante, esperando, a 
exemplo de V. Ex•. que o Conclave tenha a felicidade de atingir a 
sua finalidade em beneficio de problemáticas tão importantes para a 
humanidade. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Agradeço ao 
meu caro colega, o nobre Senador Henrique de La Rocque, pelo 
apoio que está dando a este discurso. 

Estou vendo e ouvindo os meus colegas, c, confesso que nos 
enche de satisfação o interesse que um assunto de tamanha importân· 
cia está despertando. nesta Casa. É a prova evidente da permanente 
preocupação do Senado pelos grandes problemas do Brasil c do 
mundo. 

Vou :.Jgora ter o pr:.1zer de ouvir o nobre Senador Adalberto 
Sena. 

O Sr. Adalberto Sena (M DB- A C)- Nobre colega, n:.J minha 
qualidade de membro da Oposição, de habitante permanente de 
Brasília c, ainda. de seu colega na Medicina, também quero trazer a 
m:.Jnifcstaçào do meu regozijo. pelo anuncio que V. Ex• está fazendo 
da tribuna, da realização, na cidade dÇJ Rio de Janeiro, de uin 
conci:.Jvc de real magnitude: o XIV Congresso Internacional de 
R:.Jdiologia. Temos motivos para nos regozijar sobretudo por se 
tratar de um Congresso que não somente prestigiará os radiologistas, 
como também dará um incremento à Radiologia. esta arte·ciéncia, 
tão necessária. tão útil c, diria mesmo, tão indispensável à nossa 
profissão. Quero. igualmente, dar um testemunho. da mr.sma 
maneira que o Senador R uy Santos. não para fazer auto-elogio; 
neste Plenário, também tive oportunidade de, como relator de um 
projeto cm regime de urgência, dar-lhe o meu parecer oral desta 
tribuna. O projeto assegurava aos operadores de raios·X o direito a 
se aroscntarcm independentemente da exigência dos trinta c cinco 
anos de serviço. Infelizmente, apesar das vantagens já reconhecidas 
-como a arontada pelo nobre Senador Ruy Santos- a essa nobre 
classe que trabalha cm condições desfavoráveis, não tivemos a 
felicidade de ver o projeto aprovado. Mas, cm todo o caso, faço 
qucst~o de relembrar o fato como uma dcmonstraç~o do interesse 
que o Congresso Nacional drdicou ao assunto, mais uma vez. 

O SR. BEN.JAMIM FAP.AH (MDB - lU) - Agradeço ao 
nohrc Senador Adalberto Sena pelo vcu valioso arartc. que vem soli· 

durilur·s~ com o seu col~gu, tanto muis pela raúlo d~ S. Ex• s~r 

médico. 
Agora, Sr. Pr~sidente, com o apoio d~sses ~minent~s cokgas, 

apoio qu~ veio do C~ará pela expressão do nobre Senador Mauro Be· 
n~vid~s; pe!as p:tluvrus do nobre Lid~r Ruy Santos: do Maranhão, 
re!o emin~nt~ Senudor Henriqu~ de La Rocqu~ c, do Acre, nu voz do 
nobre s~n;ador Ad;alb~rto Scna. Estou s~nsibililudo e agrad~ço sobre· 
maneira tod:as essus demonstrações de apoio. Este é apoio ne· 
cessário, Sr. Presidente, porque quando se realiza um Congresso 
dessa natureza não são poucas as dificuldad~s; apesar do cuidado, do 
carinho, da eficiência com que o Prof. Nicola Caminha vem eviden· 
dando, vem demonstrando, apesar da colaboração de bons amigos, 
colegas ~ ti:cnicos nessa grande missão, as dificuldades são grandes. 
B:.Jsta dizer, Sr. Presidente, que os hoti:is que haviam ~stabelecido um 
preço, se não me falhu a memória, de quarenta dólares por pessoa, já 
:agora russaram-no para sessenta dólares, e querem o pagam~nto 
adiantado. Quer dizer, é difícil a realização de um trabalho dessa na· 
tur~za. Ele vai ser r~alizado. Mas chamo a atenção da EMBRATUR 
- ess~ grande órgão do turismo - para que possa intervir e coibir 
um pouco essa ganância, porque ai está um trabalho de interesse 
geral. f: certo que eles tenham lucros, mas não criem problemas tão 
grandes, que não coloquem obstáculos na re;alização dessa grande 
iniciativa de interesse do Brasil e de todo o mundo. 

Espero. por isso mesmo, Sr. Presidente, que os órgãos oficiais 
colaborem, que S. Ex• o Sr. Governador do Estado do Rio de 
Janeiro di: toda a sua assistência; que o Prefeito Marcos Tamoio. que 
est[a construindo um Centro de Exposições o termine antes da reali· 
zação desse congresso. Se S. Ex• não puder terminar essa obra a 
tempo, qu~ nos informe, para que então se possa procurar url'l outro 
local. Os organizadores deverão, então, pedir o Maracanãzinho ou, 
então, aquele grande centro de exposição, do Anhembi. mas sairia 
do Rio de Janeiro, para São Paulo. 

Se houver descuido por parte do Sr. Prefeito, perderemos a 
grande oportunidade de assistir a esse magno conclave. quer dizer, a 
mais bela cidade do mundo, que está no coração de todos os brasi· 
leiros, que é o Rio de Janeiro, perderá a oportunidade de realizar o 
XIV Congresso Internacional de Radiologia. 

Espero que o Sr. Prefeito atenda. a tempo, aos apelos, ratifi
cando os compromissos assumidos com os cientistas brasilciros que 
desejam realizar, em sua cidade, aquele Congresso. Espero que 
também os Ministros, sobretudo o Ministro da Educação e Cultura. 
o Ministro da Saúde c o Ministro da Prcvidi:ncia e Assisti:ncia 
Social. envidcm esforços para que esse Congresso tenha o brilho que 
deve ter, o que só pode exaltar o Brasil c demonstrar a qualidade dos 
nossos médicos c o interesse que temos pelo progresso da Medicina. 

Mas. Sr. Presidente. com este pronunciamento, assim de impro
viso, c com os apartes tão valiosos dos nobres colegas, deixo os 
;apelos que cu queria fazer nesta tarde, consignando aqui, também. 
os parabéns por essa grande iniciativa, por esse grande aconteci
mento. 

Se este Congresso vem para o Brasil, é porque o Brasil já estú, 
graças a Deus, conhecido pelos cientistas dos outros paiscs. 

São, portanto, estes os nossos votos com a solidariedade do 
Senado Federal, solidariedade do Movimento Democrático Brasi· 
lciro c da nobre representação da Aliança Renovadora Nacional. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência, cm 
nome da Mesa, associa-se às homenagens que são prestadas ao 
ilustre Médico Dr. Nicola Caminha, que vai chefiar o XIV Con
gresso Internacional de Radiologia, a realizar-se brevemente cm 
nosso País. 

Concedo a palavra ao nohrc Senador Mauro Bcncvidc:;. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No momento cm que, cm Recife, o Senhor Presidente da Re· 
rúhlica anuncia, oficialmente, o lançamento do "Projeto Sertanejo", 
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continuam a repercutir, no Nordeste, os danosos efeitos da estiagem 
que, neste 1976, utingiu aquela região. 

t certo que, dentro da planificação de c:merg~ncia, foram 
assistidos numerosos municípios, com obras e benefícios outros, in
clusive o reescalonamento de dividas dos agricultores c pecuaristas, 
contr:tidas junto aos bancos oficiais. 

No meu Estado, por exemplo, várias comunas viram-se in
cluid:ts na área de atuaçào mais di reta e eficaz do Governo Federal, 
rt:duzindo-se, assim, os incalculáveis prejuízos decorrentes da calami
dade. 

Há, entretanto, m unicipios que se ressentem de uma açào ampla 
e justa, capaz de propiciar atendimento às respectivas populações, a 
braços com s~rias dificuldades, que necessitam ser at.:nuadas. 

Nova Olinda, na zona sul do Ct:trá, encontra-se em situação 
anitiva, aguardando m.:didas governamentais que signifiquem am
paro para os produtores rurais. 

Durante a minha recente perman~ncia no território cearense, 
recebi, por int~:rmédio do supl~:nte de Deputado Iranildo Pereira, um 
abaixo-assinado, firmado por dezenas de pessoas ali residentes, recla
mando a inclusão de Nova Olinda tnlre os que estão a mer~:cer espe
cial atenção por parte dos setorcs públicos competentes. 

O abaixo-assinado está vazado nos seguintes termos: 

"Os abaixo assinados, agropecuaristas domiciliados e re
sidentes no M unicipio de Nova Olinda, neste Estado do 
Ceará, v~m. com o devido respeito c consideração, apelar 
para Vossa Excelência, no sentido de encaminhar as provi
dências cabíveis, objetivando a inclusão deste M unicipio na 
área sob "estado de emergência", para efeito da prorrogação 
dos d~bitos resultantes de financiamento de setor especiali
zado dos bancos oficiais. Como se sabe, a produção agrícola 
foi quase totalmente prejudicada com a suspensão das 
chuvas, em grande parte do nordeste brasileiro, e Nova 
Olinda não ficou imune aos efeitos da calamidade climática, 
que afetou predominantemente o setor agrícola. como de
corrência da prolongada estiagem, na fase final do ciclo vege
tativo, jus• a mente quando os plantios mais careciam de umi
dade para lançarem seus frutos. Toda a poupança do agricul
tor, acumulada em muitos anos de trabalho árduo, e mais o 
reforço crediticio obtido, esvaiu-se com as despesas de 
custeio dos tratos culturais, aquisição de sementes sele- · 
cionadas. adubos e defensivos agrícolas, desde que, de todas 
as operações agrícolas, apenas não se completou a colheita, 
sacrificada a última hora pelas r:tzõcs expostas. Perdida a 
safra agrícola, aviltou-se o preço do gado, também como 
decorrência da seca, pois a grande dcficii:ncia de forragens 
está innacionando a oferta de gado no mercado, como único 
recurso para evitar prejuízos maiores, com a perda pela fome 
dos rcb:tnhos. Ficou, então. o agricultor descapitalizado, c 
sem condições de pagar os compromissos financeiros 
assumidos para o custeio de sua produção. Pagar ao banco 
nessa cmcrgi:ncia, significaria despovoar os campos do re
banho já bastante reduzido, empobrecendo cada vez mais os 
proprietários rurais do Município, que não teriam mais 
oportunidade de recuperação. como força produtiva. 
Curioso é que foram incluídos no Plano Municípios vizinhos, 
sujeitos ao mesmo regime de chuvas c que, neste ano, parti· 
cularmcntc. sofreram na mesma extensão os efeitos da cs· 
tiagcm, como se Nova Olinda tivesse se deslocado para outra 
{irea de innuência climática, c não estivesse a poucos 
quilómetros de Santana do Cariri, Assa ré c tantos outros Mu· 
nicípios contemplados com o Plano de Emergi:ncia. 

Confiamos, pois, que essa ir.justiça scrí1 reparada, pois, 
de outro modo, serão levados ao desespero c ao aniquilamcn· 
to ecl'nômico milhares de famílias, com rcncxos negativos 
também no campo social. com a marginaliz:tçào do homem 
do campo, no processo dcsenvolvimentista que se pretende 
denagrar." 

O abaixo-assinado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, está firmado 
~or dezenus de produtores rurais do Município de Nova Olinda, no 
l:stado do Ceará. 

O Sr, Vlrgflio Tá~ora (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um 
aparte, eminente Senador'! 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- C;m prazer, 
nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgnio Tá~ora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
tomar~mos conhecimento, pelas notas taquigráficas, do teor comple
to do documento referido por V. Ex• e, dentro de uma sistemática 
montada, que já está automática, não vai ser favor nenhum a Nova 
Olinda, beneficiará todos os outros, o encaminharemos à SU DENE; 
esta enviará um observador a Nova Olinda, e de posse de seu rela-1 

tório se comunicará com o Banco Central do Brasil, e temos a certe
za de que o apelo de V. Ex• não cairá cm vão. Assim vem proce
dendo, sejam os gestores da coisa municip-al, sejam associações de 
classe das mais diferentes comunas do nosso interior. Repetimos: 
Interessados-SUDENE; SUDENE verifica se, realmente, há proce
dência na solicitação e encaminhu, então, o nome da comuna ao Ban
co Central do Brasil como um dos merecedores do beneficio. Às 
vezes, faz mais, já vai direto ao próprio Banco do Brasil, pela utili
zação mais rápida da autorização contida na resolução pertinente do 
estabelecimento normativo maior de cri:dito que temos no País. Em 
questão de uma semana ou duas é estendido àquele município o bene
ficio previsto. Parabenizamos V. Ex• por trazer a este Plenário e, 
portanto, ao conhecimento do Governo essa situação. Não temos a 
menor dúvida de que não haverá exceção para Nova Olinda, como 
até o dia de hoje não houve para nenhum município. 

O SR, MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•. nobre Senador Virgílio Távora, que é, sem dúvida 
nenhuma, tranqUilizador àqueles que estão postulando, hoje, a inclu
são de Nova Olinda na área dos benefícios assegurados p::la 
SUDENE. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um apar
te, nobre Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com todo pra
zer, nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- No Rio Grande do Norte 
alguns municípios ficaram marginalizados no processo deste direito. 
Acontece que o agricultor anônimo, desprcparado, não tem real
~ente oportunidade de reivindicar esse direito. De forma que seria 
t":portantc ~ue o Governo analisasse o problema para que deter
mtnados agrtcultores, em outros municípios que foram marginaliza
dos, não fossem realmente prejudicados. O esvaziamento financeiro 
da área é muito grande. O prejuízo é quase que total. Não se co
nhecem, pelo menos no meu Estado, municípios que tenham uma 
boa situação. Em geral a situação é difícil. Isso dificultou o problema 
para todo o Estado. Acredito que seja o mesmo no Ceará c cm toda 
parte do Nordeste. Congratulo-me com V. Ex• c acho muito oportu
no o apelo que, nesta hora, está fazendo. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) - Agradeço ao 
nobre Senador Agcnor Maria, que dá, com o scu.apartc, testemunho 
de que existem igualmente municípios no Rio Grande do Norte que 
ainda se acham à espera das providências governamentais, mormen
te nesta fase cm que a estiagem assola a região nordestina. 

O Sr. Hel~ídio Nunes (ARENA - PJ) - V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) - Com imenso 
prazer ouço o nobre Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Hel~fdlo Nunes (ARENA- PI)- Estimulado pelo apar· 
te hit pouco proferido pelo Senador Virgílio Titvora, que dit conta do 
pronto atendimento a todos quan!os reclamem as providencias 
governamentais, quero aproveitar a oportuniJadc deste aparte para 
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dizer que no Piauí, várias cidades que foram, inicialmente, incluídas 
como merecedoras de atendimento, até hoje, nlio foram atendidas, 
Refiro-me aos Municípios de Bocainu e São José do Piauí. Nu divi· 
são do atendimento, estes dois Municípios, inclusive o de lpiranga, 
deverium receber assistência prestada pelo DN ER. Telegrafei à 
SUDENE em virtude da demora desta prestação de assistência e 
recebi a noticia de que na semana seguinte seria firmado um convê
nio da SUDENE com o DNER; a semana passada chegou-me a 
~informação de que ao invés do DNER essa tarefa será cometida ao 
JY BEC, sediado em Picos. Ora, se a assistência vai ser prestada pelo 
DNER, pelo JY BEC, ou pelo DER, ou por qualquer outro órgão 
federal ou estadual, pouco importa, mas importa sim, importa, 
,SObretudo, que essa assistência seja prestada dentro do menor espaço 
de tempo possível. Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE)- Nobre Senador 
Helvídio Nunes, vê-se, assim no aparte de V. Ex• e no do eminente 
Senador Agenor Maria, que o Nordeste continua, em muitos dos 
seus municípios, a aguardar providências efetivas do Governo Fe· 
dera! para assistir as populações tão diretamente atingidas pela estia· 
gem. 

Faço votos por que as providências que o em mente Líder assegu· 
ra que seriam realmente prontas e eficazes, se façam sentir, efeti· 
vamente, propiciando aquela assistência que tem sido ansiosamente 
aguardada pelos nordestinos. 

Concedo o aparte ao eminente Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
para que nossas palavras fiquem bem claras, V. Ex• se referiu a um 
tipo de assistência e a este, dissemos que estava atribuído um meca· 
nismo quase que automático de deflagração. A que, no momento, 
alude o combativo e trabalhador representante do Piauí é a assistên· 
.:ia ao flagelado. Refere-se V. Ex•, no seu documento, à assistência 
creditícia ao pequeno e ao médio produtor, lá cm Nova Olinda, e 
vamos repetir: na parte creditícia, ao que de nosso conhecimento 
seja, ainda não deixou de ser atendido município algum que se inse· 
risse exatamentc na sistemática a que nos referimos e ora repetimos: 
a comunidade interessada se dirigir à SUDENE, o órgão de desen· 
volvimento enviar o seu representante para aferir da justeza ou não 
da reclamação, isto é, da justiça de ser incluída entre municípios 
carentes dos benefícios das instruções do Banco Central a com unida· 
de que reclamou, imediatamente a SUDENE se dirige ao mais alto 
estabelecimento de crédito do País. Isto é uma coisa automática. 
Não temos a modificar coisa alguma no que dissemos. Ao que 
S. Ex•. o Senador Hclvídio Nunes, se refere, vamo-nos permitir, pela 
Liderança, tomar nota de sua reclamação. Segunda-feira ou terça-fci· 
ra já que hoje o Ministro Rangel Reis acha-se em Recife c não o 
podemos fazer- do titular da Pasta do Interior. cuja sensibilidade 
ao problema também não pode ser posta cm dúvida, reclamar as 
providências necessárias. Mas outra ordem de providência e justa· 
mente outra afirmativa um pouco diferente daquela que havíamos 
dito. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Niio hf1 dúvi· 
da, nobre Líder, que o memorial dos habitantes de Nova Olinda diz· 
respeito aos favores creditícios reclamados pelos produtores daquele 
·município do sul ao Estado. 

O Sr. Agcnor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
.aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com prazer. 

O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)- O problema é grave, por· 
que foi anunciado que os municípios que estavam pas~ando por essas 
dificuldades ficariam desohrigados do compromisso do pagamento 
ao Banco do Brasil. ao Banco do Nordeste, dentro de um 
compromi,~o firmado antenormente por aqueles ruralistas. Quando 
chegou a tahela, chegou heneficiando determinados municírios c 
aquele~ que n;io pertenciam a essa tahcla, ficaram com a ohrigaçiio 
de p<I)Wr os compromissos, de acordo com o emrréstimo firmado. 

Ora, aos municípios contemplados, simplesmente foi dada u morató· 
ria, nos municípios que não foram contemplados, o ruralista ficou 
na obrigação de pagar no dia firmado, segundo o empréstimo feito. 
Daí o grande problema: 1: que uma grande parte desses municípios 
()Ue ficaram de foru do plano dessa moratória silo obrigados a pagar 
e o ressoai não tem o dinheiro para cumprir o compromisso, segun
do as obrigações firmadas anteriormente. Daí eu me congratular 
com V. Ex• pela oportunidade do apelo. O homem não está pa. 
gando i: porque não pode pagar: se ele não pode pagar, se tem bens 
que podem garantir o empréstimo que está devendo e continua a pa
gar juros, não há por que protestar aquele titulo, ou a direçào do 

·Banco do Brasil no município ficar pressionando o rurícula para ele 
pagar uma conta que não tem condições para pagar. Mui to obrigado 
a V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE)- Nobre Senador 
Agenor Maria, como V. Ex• viu no curso do meu pronunciamento, 
a estranheza dos produtores rurais de Nova Olinda i: que na área 
limítrofe. Município de Santana do Cariri e Açarí:, todos esses 
municípios já se beneficiavam do reescalonamento da dívida, 
reescalonamento propiciado pelos bancos oficiais. Por isso é: que, 
estranhando o fato, eles passaram a reivindicar da Superintendência 
da SUDENE a inclusão também de Nova Olinda entre os 
municípios que passaram a ser atendidos por essa modalidade, atra
vés dos bancos oficiais. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador 
permite-nos mais uma vez interromper V. Ex•? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Pois não, no
bre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - ... para dizer que 
aquilo que na aparência se apresenta como uma grande injustiça, 
nos termos que ouvimos do representante potiguar, tem que ser 
'arrcciado nos seus verdadeiros termos, isto i:: a comunid-ade desses 
municípios a que se referiu S: Ex•. se dirigiu à SUDENE? Entrou 
dentro desse mecanismo que é: quase automático? Se a SUDENE 
enviou um funcionário lá, e esse funcionário achou - aliás, há 
sempr~ uma comissão de três - que estavam dentro daqueles 
parâmetros dos outros municípios igualmente já atendidos no Esta· 
do, não tenha a menor dúvida, somos o primeiro a pedir a S. Ex• 
que dê os nomes. Vamos cobrar: municípios tais e tais, não estão 
sendo tratados de acordo com a resolução baixada. Porque o Gover· 
no não está discriminando Srs.: se há um Governo- e aqui não está 
falando o Líder da Maioria, fá.Jo o nordestino - que está interes
sado cm socorrer, cm termos humanos, justos, imparciais, toda uma 
região atingida pelo fenômeno climático, é o Governo atual, não 
tenha dúvida. A instrução foi baixada de maneira absolutamente 
flexível, de modo a permitir a inclusão, praticamente automática, 
porque é o mínimo que se pode exigir. Se não os 98 municípios, de 
uma vez, diriam que estão precisando de socorro: e esse seria dado 
indiscriminadamente, talvez até a regiões em que não fosse necessá
rio. Mas o Governo cst;í resolvid<' a dar esse apoio crcditício. Não é 
isso que irft comprometer a salvabilidadc dos órgãos oficiais de 
crédito da rcgiàr. t razão, por que tornamos a dizer: verifiquem os 
interessados, verifiquem os representantes das diferentes regiões, se 
esse procedimento se deu. E V. Ex• tem na sua terra um exemplo: 
inicialmente, tivemos só 27 municípios considerados. Houve, óbvio, 
a grita daqueles município~ que achavam que estavam cm situação 
símilc à daqueles 27. Logo cm seguida foram mais 80, c V. Ex• sabe 
bem disto. E assim sucessivamente, todos aqueles outros que, por um 
razão ou outra, deviam entrar. E nós mesmos recebemos reclama· 
çõcs v~ rias c enviamo-las à SUDENE, c vimos, sem nenhum jogo de 
prestígio. serem os municípios socorridos. Est~ automaticamente 
montado - c isso queremos fazer chegar ao conhecimento dos Srs. 
Senadores, - está automaticamente montado um dispositivo de 
inclusiio, nos hcnefícios crcditícios, de todos aqueles municirios que, 
no Nordeste, na úrca semi-ftrida, necessitarem de tal. Isto é um 
dcroirnento que damos r;1ra hem da verdade c para o csclarecimen· 
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to dn Cusa, c achamos que: paru - scrn l'ulcr jogo de palavras -
benefício dos próprios colegas, ouc l~rn suus comunas necessitadas e 
Citrc:ntes dessas benesses. 

O SR. MAURO BENEVIDF.S (MDB - CE) - Os rneus 
agradecimentos a V, Ex•, nobre: Senador Virgílio Távoru, por seu no
vo aparte:, que huvc:rá de trazer alento, não apenas a Nova Olinda, a 
que me n:liro especificamente: no meu discurso, mas já agora, tam
bé:m, aos municípios marginalilados dos benefícios, nos Estados do 
Piauí e do Rio Grande do Norte:, conforme registro c: testemunho 
dos eminentes colegas Senadores Agc:nor Maria e Hc:lvídio Nunes. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte:'! 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com muito 
prazer. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Estarei viajando logo 
mais para o Nordeste e fico grato pela atenção do Líder do 
Governo. I rei trazer uma relação dos municípios que: se encontram 
prejudicados, esperando que S. Ex• encaminhe: p:tra a solução. Mui
to obrigado a V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Verá o nobre 
Líder do Governo que: o Senador Agenor Maria, como se diz na gí
ria, pegou a palavra. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- E achamos que é: uma 
contribuição que de_presta. Vamos repetir a S. Ex•. que a comuni
dade se: dirige a SUDENE. essa envia,- parece até que já está um 
pouco scdiço, - envia su:t comissão, que verifica in loco se está ela 
dentro daqueles parâmetros dos outros municípios que já obtiveram 
o beneficio. e então, imediatamente, automatic:tmente, se dirige ao 
estabelecimento maior de crédito c este considera aqueb co~uni
dade incluída na resolução cm apreço, que beneficia com todos 
aqueles favores creditícios os produtores da área. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- E como, Sr. 
Presidente. já era eu conhecedor dessa sistemática. agora lembrada· 
pelo eminente Líder Virgílio T;ivora. é que transmito apelo ao 
Superintendente da SUDENE, engenheiro Josi: Lins de Albuquer
que, no sentido de que S. Ex• faça realmente incluir o Município de 

·Nova Olinda n:• úrca bcncficiuda diret:tmente por aquele órgão 
govcrn:uncnt:tl. (Mui to hcm! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DII~CEIJ CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Tenho dito it Casa, reiteradas vezes, que o Sr. Governador do 
meu Estado tem exercido uma atividadc partidária que se caracteriza 
por prcssôcs. aliciamento, ameaças. e toda uma série de manobra 
contra seus advcrsúrios. 

llojc quero trazer. para o Senado, um caso que aberra dos 
pudriics normais da atividadc política brasileira; um caso cm que se 
rosit ivnu. cm toda a linha, a atitude do Sr. Governador visando c 

pr~ssionando os seus adversários, não mais no terreno politico, mas 
no terreno esportivo, que: el~ invadiu, ind~vidamente, hã poucos dias. 

Sr. Prc:sidc:nh:, o Camp~onato Nacional de: Club~s. disputado 
pelos grandes clubes d~ todos os Estados brasileiros, r~s~rvou, para 0 
Espírito Santo, dois lugar~s: um, para o campeão,~ o outro, natural
mente:, para o vicc:-campc:ão. Pois bem. Depois de: 25 anos de ati vida
de: esportiva ininterrupta, em que s~u quadro não conseguiu a honra 
de campeão do Estado, o Vitória Futebol Clube, da Capital do 
Espírito Santo, venceu este: ano, como invicto, o Campeonato Esta
dual de: Futebol do Estado do Espírito Santo. 

O Vitória Futebol Clube, Sr. Presidente, não é clube do Sr. 
Gov~rnador. Conquistado o campeonato, por este clube, a CBD 
pelos s~us órgãos direcionais, organizou a relação de clube~ 
participantes do Campeonato Nacional, incluindo, na sua primeira 
linha, o "Vitória Futebol Clube", campeão do Estado do Espírito 
Santo, como estabelece o Regulamento do Campeonato Nacional. 
E, ~m segundo lugar, o "Desportiva Ferroviária", qu~ i: 0 detentor 
do Estádio de Vitória, onde se realizam as partidas interestaduais ou 
interclubes. Ficou de fora o "Rio Branco Futebol Clube", que é 

0 
time do Sr. Governador. Devo dizer, de início, que também sou "Rio 
Branco", mas quero trazer para esta Casa uma atitude incorreta e 
indevida do Sr. Governador, e caracterizar como age o nosso primei
ro mandatário: parcialmente, sem peias, sem limitações, invadindo 
esf~ras que não lhe pertencem, usando o prestígio do cargo que 
ocupa. 

Sr. Presidente, incluído o nome do "Vitória" na relação dos 
clubes quedisputariam o Campeonato Nacional, o Presidente da Fe
deração do meu Estado, que é um Deputado da ARENA, foi ao Rio 
de Janeiro, instruído pelo Sr. Governador, como vou demonstrar_ 
e tenho documentos e recortes de publicações em todos os jornais de 
Vitória, que comprovam a ingerência do Sr. Governador repetindo, 
foi o Presidente da Federação, Deputado pela ARENA, que, no Rio, 
levantou a acusação de que o Vitória não poderia estar incluído na 
relação porque era um clube sub judicc, pois deveria ter, como disse, 
um jogo submetido a julgamento pelo Tribunal de Justiça Despor
tiva do meu Estado. 

O presidente da Federação do meu Estado encontrou resistência 
de parte da CBD, dos órgãos direcionais, do presidente Almirante 
Heleno Nunes. c ao revés de reunir a Federação para resolver, pro
curou o Sr. Governador; foi recebido a horas da noite, manteve 
conferência com S. Ex• que entrou em ligação com os Srs. Ministros 
da Educação c Cultura. c das Minas e Energia, aqui em Brasil ia, para 
fazer uma pressão, através da Companhia Vale do Rio Doce, a quem 
pertence o estádio local. Consta, em Vitória, que fez S. Ex• a seguin
te afirmação: se o Vitória alijasse do Campeonato Nacional o Rio 
Branco - que era o seu time - ele não teria condições de pedir 
votos a ninguém pela ARENA no Estado do Espírito Santo. 

Ainda mais Sr. Presidente: a Loteria Esportiva chegou a cunhar 
na relação dos disputantes nacionais o nome do Vitória como um 
dos representantes do Espírito Santo, reconhecendo que ele tinha 
sido campeão. Pois bem, as autoridades da CDB comprovaram não 
ser verdadeira a notícia de que o Vitória estava suh judicc. Mas a pres
são do Sr. Governador foi de tal ordem - não só dele mas das 
personalidades que ele movimentou para atender aos seus desejos
que, pasme o Senado, o Vitória, que é o campeão do Estado, depois 
de 25 anos de lutas esportivas e como Campeão, não vai disputar o 
Campeonato Nacional. É do Regulamento da CBD que o clube 
campe<io é quem disputa o campeonato e o nos~o não vai disputá-lo. 
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•lu~'! Por•1u~ ~ pr~sidido pdo Dr. Siz~nando Pechincha Filho, 
tesoureiro do M DB. Advogado ilustre, Politico atuante c grande 
rcali1.ador que o Estado inteiro proclama. 

Assim, Sr. Presidente, estão uqui os documentos, os jornais, 
fotocópias. Nós faremos nova comunicação na próxima semana, V, 
Ex•. agora, tamb~m confirmou o esbulho do direito de um clube ... 

O Sr. Euricu l~czcndc (ARENA - ES) - Exulo. De acordo 
com V. Ex•. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) - ... que não pôde 
participar do campeonato. E faz-se um updo pura que o clube munte· 
nha o seu plantel. Como manter o plantel, se o clube não pode 
disputar o Campeonato Nacional'? Como se ressarcir das despesas já 
feitas'! Como dar satisfação aos seus jogadores que conseguiram, 
atrav~s da ~uu atuaçiio magnifica, da sua ti:cnica, do seu entusiasmo, 
da sua vibração c da sua alma esportiva, o primeiro lugar? A CBD, o 
órgão que dirige o futebol do Pais, esbulhou este clube, porque o Sr. 
Governador e, agora, o Sr. Senador Eurizo Rezende, os dois, aju
daram a csbulhar o clube dirigido ... 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto). Faz soar a 
campainha)- Peço ao nobre orador que conclua o seu discurso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Concluo, em um 
minuto. 

São estas as considerações, Sr. Presidente, e termino dizendo: 
sou homem que tenho simpatias pelo Rio Branco, de Vitória, Mas es
se direito que tem o Vitória, de participar do campeonato, negado, 
esbulhado pela CBD, Sr. Presidente, me obriga a tomar uma posição 
contra os interesses do clube pelo qual eu torço, mas para me colocar 
ao lado do Vitória Futebol Clube, campeão do meu Estado, das me
lhores tradições esportivas do meu Estado, com muito mais razões 
porque esbulhado pela CBD, num conluio com o Sr. Governador do 
Estado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência 
comunica ao Plenário que, ouvido o Sr. Presidente da Câmara dos 
Deputados, resolveu adiar para o dia 2 de setembro, às quinze horas, 
a sessão do Congresso Nacional anteriormente convocada paru o dia 
25 do corrente c destinada à homenagear o Patrono do Exército, 
Duque de Caxias. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, pro
jeto de lei que será I ido pelo Sr. I ~-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 198 DE 1976 

Dá nova, redaçào aos arts. 99 e 106 da I ~i n9 5.682, de 21 
de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Poüticos) . ' 2lterada pela Le1 n9 6.043, de 13 de maio de 1974J e dá outras 
providências, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Os artigos 99 c 106 da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 
1971 -Lei Orgânica dos Partidos Políticos- alterada pela Lei n9 
6.043, de 13 de maio de 1974, passam a vigorar com a seguinte 
rcdação: 

"Art. 99. Da quota recebida, os Dirctórios Regionais, 
dentro de 3 (três) meses, redistribuirão 60% (sessenta por 
cento) aos Diretórios Municipais, proporcionalmente ao nú
mero de legendas federais que o Partido tenha obtido na clci· 

çllo anterior em cada município ou em unidade adminis· 
trativa a ele equiparada, 

§ )9 A redistribuição, pelos Diretórios Regionais, de 
quotas até o valor do maior salário mínimo vigente no Pais 
somente será efetivada se requeridá, pelo Diretório Muni· 
cipal interessado, no prazo de 30 (trinta) dias contados a 
partir' da data do recebimento da comunicação a que tem 
direito. 

§ 2~ As quotas .niio .• recebidas pelos Diretórios Muni
. cipais, até o montante e n·o prazo previsto no parágrafo 

:Interior. reverterão aos respectivos Diretórios Regionais. 
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Ar!. 106, O Diretôrio Nacional, os Dirct6rios ~egionais 
e os Diretórios Municipais dos Partidos prestarão contas, 
anualmente, ao Tribunal de Contas da União :da aplicação 
dos recursos do Fundo Partidário·. recebidos n<;> exercício 
anterior. 

§ I~ As prestações de contas a que se, refere este artigo 
serão enviadas ao Tribunal de Contas da União, por intermé
dio dus Comissões Executivas Nacionais.· 

§ 2~ Os Diretôrios Municipais, favorecidos com quotas 
de valor correspondente ati: 50 (cinqUenta) vezes o maior salá
rio niinimo vigente no Pais, farão as suas prestações de 
contas perante as Comissões Executivas Regionais até 28 
(vinte c oito) de fevereiro, sendo obrigados a apresentar 
baluncete e relatório referente ás suas atividades, visado esse 
pelo Juiz Eleitorul da Zona e :!testado de regular fun
cionamento, firmado por essa mesma autoridade. 

· § 3? Os documentos relativos a escrituração dos atos de 
rcceitu c de despesa referentes aos Diretórios Municipais que 
prestam contas perante as Comissões Executivas Regionais fi. 
carão arquivados nos Serviços de Contabilidade dos Dirctó· 
rios Regionais, por um. período mínimo de cinco anos, para 
os fins de auditoria, a cargo do Tribunal de Contas da União. 

§ 49 A falta de prestação de contas, ou a sua desapro
vação total ou parcial, implicará na suspensão de novas 
quotas e sujeitará os responsáveis às penas da lei cabíveis à, 
espécie. 

§ 59 O 'l,'ribunal de Contas da União poderá determi
nar diligências necessárias à complementação ou ao sanea
mento de irregularidades encontradas nas contas dos diretó
rios. 

§ 69 A Justiça Eleitoral poderá, :1 qualquer tempo, 
investigar sobre a aplicação do Fundo Partidário." 

Art.· 29 O Tribunal de Contas da União baixará instruções 
estabelecendo normas para a prestação de contas· dos Dirctórios 
referidos nesta lei, devendo nas mesmas se levar cm conta us dificul· 
dadcs dos ,municípios que receberem quotas uté o valor de 50 vezes o 
maior salário mínimo. 

Art. 3~ As quotas do Fundo Partidário, até o valor de 2 (dois) 
salários mínimos vigentes no Pais, relativas aos exercícios de 1974 c 
1975,já distribuídas aos Diretórios Municipais c por estes não rccehi
das ou não aplicadas, reverterão aos respectivos Dirctórios 
Regionais se não forem utilizadas no prazo de 30 (trinta) dias da 
publicação desta lei. 

Parágrafo único. As quotas relativas aos exercícios citados no 
caput deste artigo, não transferidas aos Diretórios Municipais, serão 
adjudicadas aos rrspcctivos Dirctórios Regionais, 
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Art. 4Y Os Dir~tórios M unicipuis qu~ não fil~r~m u pr~slUçilo 
d~ contas dus quows r~c~bidas nos ~x~rcícios r~f~ridos no urtigo 
unt~rior, pod~rilo fal~·lo no prazo d~ 90 (nov~ntu) dias contados da 
publicuçilo d~sta l~i. na formu d~ instruçõ~s a s~r~m baixadas p~lo 
Tribunul d~ Conws da União. 

Arl. 5Y R~vog<~das us disposiçõ~s ~m contrário, ~sta L~i 
~ntrurá cm vigor nu data de suu publicuçào. 

Justificação 
A Ld nY 5.682, d~ 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Parti· 

dos Políticos), no Capitulo V 11, instituiu o Fundo Partidário, 
constitui do dos r~cursos previstos no seu arl. 95. 

Foi disciplinado o sist~ma de distribuição dos valores do 
Fundo, pelos órgãos partidários nos tr~s níveis, nacional, r~gional ~ 
municipal (arts. 97, 98 c 99). 

Os r~cursos do Fundo foram liberados a partir de 1974 ~ assim, 
cm 1975, viveram os Purtidos a primeira experi2ncia de prcstaçilo de 
contas. 

Constatadas as dificuld:1dcs mais evidentes, tentou-se superá-las 
pela Lei nY 6.043, de 13 de maio de 1974, alterando os artigo;; 89, I 04 
c I 06 da referida Ld n~ 5.682, de 21 de julho de 1971. 

Essas alterações importaram, dentre outras medidas, no 
sistematizar as prestações de contas, distinguindo as provcni~ntcs 
das contribuições c auxílios de seus filiados, das provenientes do 
recebimento de quotas do Fundo Partidário, atribuindo ordena· 
mcnto mais claro às atividades da Justiça Eleitoral e do Tribunal de 
Contas, na mat~ria. 

Dos recursos originários das contribuições de filiados, embora 
sob controle da Justiça Eleitoral, as prestações de contas silo feitas 
perante os competentes órgãos partidários. 

Aqueles provenientes do Fundo Partidário, a prestação de 
contas caberá ao Tribunal de Contas da União, podendo a Justiça 
Eleitoral, no entanto, a qualquer tempo, investigar a sua aplicação. 

Fixou-se, pela lei modificativa, que os Diretórios Nacional, 
Regionais e Municipais fariam as suas respectivas prestaçõ~s de 
contas, remetendo-as ao Tribunal competente por intermédio das 
Comissões Executivas Nacionais. 

Surgiram, no ent:mto, na prática, novas e grandes dificuldades c 
os dois Partidos já formuluram, no inicio deste ano, exposição de 
motivos ao Ministro Presidente do TCU. Esse documento é do teor 
seguinte: 

"Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do 
Tribunal de Contas da União. 

A Aliança Renovadora Nacional- ARENA, e o Movi
mento Democrático Brasileiro- MDB, vêm a esse Egrégio 
Tribunal de Contas da União expor e sugerir o seguinte: 

I. Após dois anos de funcionamento da mecânica de 
movimentação. aplicaçilo c prestaçilo de contas, dos recursos 
oriundos do Fundo Partiditrio, anoraram as dificuldades 
práticas na execução do regulamento, sobretudo, na área 
municipal. 

2. Ocorre que os Dirctórios Municipais dos Partidos 
Políticos, cm sua esmagadora maioria, em face da diluiçilo 
dos recursos dos Dirctórios Regionais, silo contemplados 
com importância irrisória (mínimo de 1/3 do salário 
mínimo) c, dessa forma, ou nilo têm condições de cfctivar 
qualquer serviço de importãncia para os Partidos ou, simples
mente, não movimentam suas contas. 

2.1 No primeiro caso. o Dirctório Municipal, por falta 
mesmo de maiores recursos, não têm como contratar pessoal 
habilitado (ademais defeso cm lei) para promover a prestação 
de contas c, quando a faz, é de forma tecnicamente incorrcta. 
No segundo. as import:"tncias permanecem inutilmente 
derositadas nos bancos, parecendo desonerar o <irgão local 

do proc~sso d~ prestação d~ contas, com o gravam~ dos 
d~scontos (5% a.a.) proc~ssudos p~los ~stubclccim~ntos 
bancários, u titulo de taxa d~ s~rviço. 

3. Na atual sistemática, os proc~ssos d~ prestação de 
contas dos Dir~tórios Municipais são ~ncaminhados aos 
Dirctórios Rcgion:tis que, por sua v~z. os r~m~t~ aos Dirctó· 
rios Nacionais. Revistos os autos (c~rca de 7.000) são ~nvia
dos ao Tribunal de Contas da União, para o ~x~m~ das con
tas uma a uma. 

3.1 A prática demonstrou a in~xcqUibilidad~ desse 
proc~sso. Mesmo que as prcstaçõ~s d~ contas dos Dir~tórios 
Municipais ch~guss~m a tempo e atendessem u todos os 
numerosos requisitos l~gais, tanto os Diretórios Nacionais 
dos Partidos, quanto o próprio Tribunal, não tcr;am como 
~xaminar essa massa de documentos (56.000 aproximadam~n
t~) por falta de pessoal, espaço ~ tempo c ~m face d~ que o 
custo d~ssc procedimento por c~rto ultrapassaria as dispo
nibilidad~s tanto dos órgiios partidários quanto da Corte d~ 
Contas. 

4. Todavia, o Tribunal de Contas da União, atendendo 
a essas peculiaridad~s c à incxist.~ncia d~ irregularidades reve
ladoras de improbidade, pod~rá restringir as cxig~ncias r~lati· 
vas às prestações de contas. 

5. Sugerimos o exame do texto que acompanha a pr~
scntc, suprimindo o parágrafo único do art. 99 da Resolução 
n9 145/74 e acrescentando-lh~ quatro parágrafos, objetivan· 
do basicamente a: 

5.1 R~distribuir quotas somente quando superiorc:s a 
dois maiores salários mínimos vigentes no Pais, sob a forma 
de suprimento de fundos (Decreto-Lei n9 200, de 25 de feve· 
reiro de 1967), aos Diretórios Municipais que as requererem: 

5.2 Limitar no máximo cm CrS 10.000,00 (dez mil 
cruzeiros) esse suprimento, de forma a condicionar a redistri· 
buicilo acim:1 desse limite à atual processualistica de pres· 
tacão de contas: 

5.3 Reverter aos respectivos Diretórios Regionais as 
quotas não reclamadas e as que se encontram depositadas. 
sem movimento, nos bancos, bem assim as inferiores a dois 
salários mínimos: 

5.4 Permitir que os Diretórios Municipais prestem as 
contas dos exercícios de 1974 em diante, observado o preceito 
do* 39 do art. 80 do Decreto-Lei n9 200, de 25 de fevereiro 
de 1967, beneficiando-os com a possibilidade de rcgulari· 
zaçào dos processos, de forma simplificada: 

5.5 Determinar que essas prestações de contas sejam 
consolid:1das no bal:mco do respectivo Dirctório Regional. 

6. O alcance do que se propõe logo avulta: 
6.1 Pela enorme diminuição dos processos de pres· 

tacão de contas, uma vez que apenas os Dirctórios Muni· 
cipais que receberem quotas acima de dois salários minimos 
estarão obrigados a prest[t-las, apenas junto aos Dirctórios 
Regionais: 

6.2 Este consolidar[! essas contas c, junto com as suas c 
as dos Dirctórios Municipais que receberem acima de 
CrS 10.000,00, as submeterá aos Dirctórios Nacionais que, 
por sua vez, as encaminharão ao Tribunal de Contas da 
União. Mas, nesse caso, o volume dos documentos a cxa· 
minar estar[! reduzido cm 95%. 

6.3 O maior encaixe de recursos financeiros nos Dire· 
tórios Regiol1ais- a par de finalizar a sua atual diluição cn· 
tre milhares de Dirctôrios Municipais- permitir[! real apro· 
vcitamento do numcr:"trio pelos serviços dos Partidos. 

7. Ressaltemos, por fim, que através desta iniciativa 
nos move o interesse de estreitar o cntendim•:nto que nos hú 
de cnndu1ir ao aperfeiçoamento dos serviços comuns aos 
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l'.tn~<h>s ~ao t:~rí:~ito Trihttttal d~ (\>ntas d:t Uniü''• p:tra t:lll· 
t<; ;tqui p~rman~~~ndc> :t dispusi~·àt> Ul'"a Cof'll'. 

R~nuvanws :t \'. L\• '' llc>s>li prot~sto d~ Ji,tinlll 
apr~,·u. - Depuwdo Francdino l'frelra, l'rco;id~ntc da 
A R I' :'-J:\ -- D~JHttado Ulyssl•s Guimariies, Presidente J,, 
l\IDil - Dcputa<h> Gonzugu \'asconcdos, Tesuurcirt'- s~
nadnr :\tuuro Benevidl•s, Tco;,>ureircl." 

ú Tribunal J~ C<llltas da LJtli:'to tem sido '~n,ívcl ús dific·uiJade' 
;~pont:tdas n~sse dncum~nto. 

Acr~dil<>, no entanto, qu~ í: fon;:tda a solu.;:tn antcvisw na E\po· 
,i,·rto Partidúri:t. apclandt1 para n sistema aiado pelos artigos 74. ~ 31• 
c SO. ~ 3". J,, D~crew-l.ci nY 200, de 2~ de fevereiro de 1967, cmbur;t 
seja um;t solu~;rtn J~ntru dus quadros da ki. 

Entendo qttc parttndu da rc.tlidadc deve-se ~L>nstnlir um regime 
de prcst;,,·~,, de cotHas objctiv•> c simplilicado. 

Ess:t rcaliuadc nus indic;~ que CJ distrihuiç:to do Fundo l'anidú· 
rio p;tra os Dir~tórins l\1 unicip:tis í: r~prcs~ntada. na sua ahsoluta 
maioria. por t.JUantias insignilicanles. Hú Diretórios que são contem· 
piados com m~nos d~ CrS 100,00 ~ muitos não atingem CrS 500,00. 
Em face da quantia irrisória, um número signilicativo de Diretórios 
não r~tirou o dinheiro que lhes foi enviado através da rede: bancúria. 

P:tra que se elabore: uma corrc:ção realista da lcgislaçrto, hú de: se 
partir da rcalidad~ municipal brasileira. O país cslú subdividido cm 
3.9~3 municípios. Mas, esse universo é estranhamente hclcrogên~o. 
considerando-se população. supc:rllcic:, receita. 

Nesses J.953 municípios os dois P<trtidos Políticos, se não l~m. 
pc>dcm ler Dirctórios. O número de Diretórios cujas prestações de 
-:onl;ts, na forma origin<tlmcntc prevista, iriam desembocar no 
Tribun<tl de Cont<ts da União seria de 7.906, além das prcsl<tçcc:s de 
contas dos Diretórios Regionais c Nacion;tis e ainda não se 
incluindo. nesse cúlculo. os Diretlirios de unidades administrativas 
ou Zon.os Eleitorais equiparadas <1 município de que trata o artigo 
61. parúgrafo único, item li, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

Nos municípios de <tlé 30.000 habitantes c que são cerca de 
JJ47. não hú estrutura partidúria que comporte serviço de contabili· 
dadc c i: css;t f<tixa que rccehe quantia irrisória do fundo Partidúrio, 
pois a mesma ~ lixada proporcionalmente ao número de legendas 
federai; obtidas na eleição anterior. 

Isso resultou na incxeqüibilidade do sistema de prestação de 
contas. E os dois Partidos estão sem possihilidadc de encaminhar as 
prestaçl>cs de cont;ts porque não foram elaboradas pelos municipius 
que se recusaram de retirar das agências bancárias quotas insigni· 
licantcs. 

Então, realisticamente. há de se buscar um sistema simplilicado 
de prestação de cont<ts. A rcfllrmul<tção do Projeto levou isso cm 
conta. 

M <ts tivemos a preocupação de não nos divorciar do sistema JUrÍ· 
dico vigente. disciplinador d<t prest<tção de contas de dinheiros 
püblicos. 

Partiu-se. na elaboração do presente Projeto, da idéi<t de consi· 
dcrar o dinheiro do Fundo como subvenção social destinada à 
instituição de carátcr cultural c sem linalidadc lucrativa, como a 
c.aractcriza a l.ci n~ 4.320. de 17 de março de 1964, no~ J9 de seu ar· 
ligO 1~. 

Concili;tndo <ts diliculdadcs dos pequenos municípios c o 
volume enorme de prestações de contas a serem encaminhadas ao 
Tribunal de Contas da União. cm cujos processos os Dirctórios Na· 
cionais se envolvem pelo f<tlo de serem os intermediários entre esses 
órgãos c aquela Corte, nos inspir<tmos na fórrnul<t adol<tda para cnli· 
dadcs favorecidas por subvenções sociais c com b<tsc no Decreto n~ 
67.~1J. de 17 de setembro de 1970. que regulamentou o artigo 6~ c 
seu parágrafo único, do Dccrclo·l.ci n~ XJ6 de 8 de setembro de 1969. 
cslahcleccmns que os Diretórios ~1unicipais que recebem quotas no 
valor de <ilé 50 (cinqUenta) salúrios mínimos prestariam contas 
perante as Comissl>cs hccul i v as Regionais c os que ultrapassassem 
aquele v;tlor prcstarimn contas. juntamente com os Dirclórios 

Rcgi<lit:ti' ~ N:tci,lual, ao l"ribunal de C<>ntas da llni:tc>. (:\11\'.\ll o 
Decreto c Decreto· Lei referidos). 

A rcsponsabilid;tdc da nHtssa de prc:sl<t~;ào Je i.:<llllas scrú 
tkslu~.·ada para 1\S órg:t"' regionais. t.JUe podcr:t<l indusi1~ d<tr assis· 
l~nci:tl'\>lltúhil:ll>s llrg:lc" nltttli•·ipais. 

c\SSe)!urou-\C, através "'' ~istema de auditoria. a f:H:uldadc '"' 
Trihunal de (\lnla' da Llni:to, por anJostragetn, ver dcss;ts pr~sla· 
'"~'de ~untas, que licarii<l lttiS arquivns partitbrtos pllr ciiK<l anos. 

. Definiu-se a posi~;ão d:t Justiça Eleitoral que s~rá intc:rvcni~nlc 
nos pn>c~sscls ao vis;tr o relatório de :tlividad~s c :t qualquer tempo 
tnvc~tigar :1 ;tplkaçiio dcss~s rct:ursos. 

Acredito que ;1 soluç:to prnpostc~ st,rú mais r:tcion;tl d<' que ;1 

cugit;tda pelos prúrrio~ Partidos c ;tdmitid:t peb Carl~ de: Contas. 
pois ckscung~stiona n Tribunal de Colll:ts, possibilit:t a agilizaç~o 
tbs prcsl;t~;ões de conl;ts ~ s;mará esse: prohkma. 

Sal:~ das Scso;ões. ~m ~O de agosto de 1976.- Josê Lindoso. 

LfG/SL.·Ino CITA IJA 

LEI N•• 5.óS2, DE 21 DE JULHO DE 1971 

Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

Arl. 99. Da quota rcccbid;t, us Dirctórios Region:tis, dentro de 
J (três) mcs~s. redistribuirão 60% (sessenta por cento) aos Dirctórios 
Municipais. proporcion;tlmcntc ao número de legendas f~dcrais que 
o l':trtidn lenha obtido n:t dciçiio anterior cm c:tda município ou cm 
unidade: administrativ:t a de equiparada. 
••• o. o •• o ••••• o •••• o ••• o. o ••••••••••••• o •••••• o. o ••• o •••••• 

Arl. 106. Os P:trlidos prcst:~rào cont;ts, :~nualmcntc:, ao Tri· 
huna! de Contas d:t União, d:t aplicação dos recursos recebidos no 
exercício anterior. 

* I'' As prcst;tções de contas de cada órgão (municipal, regional 
tlU nacional) serão feitas cm volumes distintos c remetidos ao Tri· 
huna I Superior Eleitoral. 

* 2~ O Tribunal Superior verificar{! se a aplicação foi realizada 
nos lermos do Código Eleitoral e desta lei e, com relatório que verse 
apenas sobre este :tssunlo encaminhará ;1 prestação de contas para 
cx;tmc c julgamento do Tribunal de Contas da União. 

~ 3~ Os Diretórios serão responsáveis pela aplicação dos rc· 
cursos do Fundo Partidário. 

* 4• A falta de prestação de contas ou a sua desaprovação, total 
ou parcial. implicar[! na perd;t do direito ao recebimento de novas 
quotas c sujeitará a responsabilidade civil c criminal os membros das 
Comissões Executivas dos Diretórios faltosos. 

* 5• O órgão tomador de contas poderá converter o julgamento 
cm diligência, para que o Dirclório as regularize. 

* 6" A Corregedoria da Justiça Eleitoral poderá. a qualquer 
tempo. proceder a investigação sobre a aplicação do Fundo Partidá· 
rio. cm esfera n;tcional, regional ou municipal, adotando as providên· 
cias recomcndúvcis. 

• •••• o •• o •••••• o ••••••••• o. o •••• o o. o •••••••••••••• o. o •••••• 

LEI N~6.04J. DE 13 DE MAIO DE 1974 

Altera dispositi\'Os da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971 
(Lei Orgânica dos Partidos Políticos). 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a 
seguinte Lei: 

Arl. I" Os <ortigos 89, 104 c IOó, da Lei n~ 5.ó82, de 21 de julho 
de 1971 - Lei Orgánica dos Partidos Políticos- passam a vigorar 
com a seguinte rcdaçào: 

"Arl. X9. Os Partidos organizarão a sua administração 
financeira. devendo incluir nos estatutos normas: 

I -que habilitem a lixar c apurar as quantias mitxin·,as 
que podcrftn despender na prngranwçfto parliditria c na de 
seus candidatos; 

I 

J 
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11 ·- qu~ (i\ctn '" limil<l d:l' L'Olllribui,:ôcs c ;tti.\Íiios de 
seusliliados. 

~ !•• Os l'arlldL•s dc1•.•r:t,, lll:<lll<'l' sen·i~os de c<>lllahili· 
d:rdc 1k f<lrlll:l a permitir'' L'llllilcci!11L'Ill11 da llrigelll UC IU:IS 

lt'L'I.!il:t"i L'lk'lJ"t.'"ia~. 

~ :''-' lh li1·r'" de L:<llllahilid:rdc do Dirl't(,ri" "''''"''"' L' 
o~ dds Dir~túrill' !{~.:gilll\:tl'\ l" ~lLJrú~:irai:-. ..;~r~tl) :lhc:Ilu· .. 
ciiL:crrauos c ruhricadus. rcsr~ctil·:tmcnte, n<l Tribun:tl Supe· 
riM Flcil<H;tl, JHls Tribunais Rcgi<•nais Elcitllr:tis ~ pdos Juí
tcs Eleitorais. 

~ Jl' O Tnbun:tl Supcnlll' Eleito• a! pouerit estabelecer 
normas Lle escritura<,;ào düs .tuxílius c contribuições desti
nados aos Dirctórios r ... lL:nicipais, :1 que se relere o item 11 
uesle artigo. 

Ar!. 104. Os Diretllrins. ou as cnrnissilcs executiv:rs, 
qu;tndo ddes houver expressa deleg:tçàü, Llecidir~u sobre '' 
:tplica<,;iio d:rs cnntrihLtiç<ics que lhes !'.;rem Llcstinad:". 

.'\rt. 106. Os Partidos prestarão contas, :rnualmente, :lü 

Tribunal de Contas d:t Unii'•ll, da aplicaçüo dos re.:ursos do 
funuo partidúriu recebido nu exercício anterior. 

~ I'' Os Dirctórios, ou as comissões executiv:ts, 4uando 
deles enviados ao Trihun:il de Contas da União, por inter
médio das comissões c.xccutiv:rs n:rcionais. 

~ J'.> A falt:r de presta<,;iio de wntas, ou a su:r dcsaprova
~·iiotutal ou parci;il, implic:trit na suspensão de novas quotas 
c sujcitarit a responsabilidade civil c crimin;tl 11U membros 
das ~omissões executivas ou dos Dirctórios faltosos. 

~ ~·· O Tribunal de Contas d;t União poderá determinar 
diligências necessárias à complementação ou ao sanc:uncnto 
de irregularidades encontradas n:ts cont:ts dos Diretórios. 

~ 5•' A Justiça Eleitoral poder!t. a qualquer tempo. inves
tigar sobre a aplicação do fundo rartid:írio, adotando as 
providências rccomend{tveis. 

~ 6•' O Tribunal de Contas da Uni:io poucr!t, atendendo 
a rcculiaridades locais cstabeb;cr exigências mínimas de 
~scrituraç:io par:t as prestações de contas dos Dirclórios 
Municip:tis." 

Art. 2'' Esta Lei entrar{, cm vigor na uata de sua publicação. 
revogadas as disposições em contr:'trio. 

Brasí~ia, 13 de maio de 1974: !53• da lndcpendi:ncia c S6•• da 
República.- ERNESTO GEISEL- Armando Falcão. 

.:J Comis.1·cio de Co11.11ituiçào e Justiça

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido !>crú 
publicado c despachado às comissões competentes. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Esteves - Josi: Lindoso - Pctrónio Portc!la - Dinartc 

Mariz -- Jcssé Freire - Domício Gondim - Paulo Guerra -
Augusto Fr:mco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Eurico 
Rczcndc - Roberto Saturnino - Orestes Quércia ·- Ouo Lch
mann -- Acciolv Filho- l.cnoir Varga'- Ot:tir Bcckcr. 

O SR. PRÉsiDENTE (M.tgalh:ics Pinto) - Estú terminado o 
período destinado it Hora do l:xpcdicntc. 

Passa-se à 

Item I: 

ORDEM DO DIA 

Votação. cm turno ttnico. do Requerimento n• 361, de 
1976, do Senhor Senador José Sarncy, solicitando a trans,·ri· 
çfto, nos Anais do Senado Federal, da conferência pronun
ciada pelo Ministro Armando Falcão, por ocasião da solcni· 
dadc comemorativa dos 154 anos do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco. 

Em vola<;iio. Os Srs. Senadores que o aprovam qucir:tm se 
conservar ;cnlmlns. (Pausa.) 

Aprovado. S<:rit feita :tlranscriçDo solicitada. 

f ,., S/:'Gl'J.NT/:' 1 CO.\'FJ:'Nl:'.\Cl·l 1>0 .\'JI. .\f/.\JSJ'RO 
.I 11 .1/·I.V I> O F .. l U '.·/ 0: 

Quauuo me distinguiu '' ilustr~ Descmharpdor ütíiio 1\:civa 
Cu.:! h,,, dLtplarnentc, com o L'<l!ll i te para partio:ipar desta sessi'to 
snknc, c ,!ando-me a lth,·rtlade de cswlher o tema de minh~t 
.:nnlá~nci:t. scnti·mc nos primeiros instantes cm li~eiru emhar:tt;o. 
C',111ceder semelhante liberdade ao or:rdor, em tal <>portunidadc, é 
ta!lw '' métndo mais sutil de sondar-lhe ~s preferências c inclina
.;ões, que de outro modo <:stari:un rcsgu:trdad;~s, se a mati:ria do dis
curso lhe fosse fornecida pelo :tuditório. 

Decom:ndo a distinção de um;~ outra circunstânci;~, a do meu 
<.:;tr!!o. assim como das atribuições dele inseparáveis, aumentaram 
niinh;~s hesitaçôcs, - c til'c que certificar-me de que o tema a 
escolher. além de ;~dcquado. it naturcz;~ da soknidadc, poucri;~ cor
responder ii e.\pcct;~tiv;t dos que a promoveram. 

O c.xcrcíci,J d;~ magistr:llura. cm qualquer gr:tu da jurisdiç[w, 
cnmum ou csrccial. n[uJ c.\dui n sentimento cívico. Ao contrário. do 
mcsmn se nutre c a de faz ;~pelo imprcsscntido na composição dos 
conllitns de interesses. O lim último do Direito, com o qual se con
funde o próprio Estado, ~ ;t scgur:tnç;~ das relações entre os indiví
duos. como base d;~ h;~rmonia d;~ conviv~ncia soei;~!, da estabilidade 
das instituições c, portanto, d:ts condições concretas que devem ser 
asseguradas ;~o aparelho estatal, para g;~rantir a liberdade dos cida
Ji'tos c promovc:r o bem comum. 

Aproximo-me do tcm:t que me propus, suscitando rcllcxõcs 
sobre a Dcmocr;~cia Moderna. na mesma medida cm que me refiro à 
missi'to cspccílic;~ do. Poder J udiciitrio c à finalidade ética e politica 
do Direito. A relação proccssu:tl pode ser vista como redução simbó· 
lica do próprio sistema democrático, em cujo âmbito i: um cidadão 
co:llivamcntc contido nas fronteiras de sua liberdade e responde 
pelos excessos de comportamento, quando violados os limites da 
liberdade 'de outro cidadiio. Visto do ângulo cxclusivista ou 
simplista da parte vencida, o aresto de um tribunal ou a sentença de 
um juiz de primeira institncia pode conter, cm aparéncia, algo de 
odioso ou injusto: mas se o mesmo litigante vier a ocupar, cm outro 
processo. o lugar d:t parte vencedora. deste pólo da relação dcscor· 
tinar{t, cm toda a sua inteireza, o belo panorama do Direito, sem cu
jos contrastes necessários de restrições e franquias a liberdade de 
todos correria perigo. Dessa dualidade de substância e vontade das 
leis. cm sua impessoalidade fundamental. assim como das decisões 
dos que as fazem aplicar ;~os casos concretos, podcr-se-ia dizer, re
petindo o diálogo das feiticcir;~s na primeira cena de Macbeth de 
Shakespeare, que "o belo é feio c o feio é belo." 

Juízes e governantes, para bem cumprir sua alta e áspera mis· 
siio, ti:m 4uc fcch;~r os ouvidos ao coro das feiticeiras, para pensar 
somcnt~ nas vantagens. na beleza e na necessidade desse dualismo no 
Jlroel'ssus democrático, do qual não se pode fazer abstraçào, se o que 
se quer é abtn\·ar a finalidade, esta, sim, inteira c única, imperativa e 
iudutávcl. 

Senhores. qu:mdo se fala. entre os críticos do nosso regime. cm 
plenitude dcmocrútica. reclamando-se de c~da um dos Governos 
rcvolucionitrios que seja atingida até o lim do respectivo mandato, 
postula-se sem dúvida uma posição universalmente almejada, mas 
por meio de locução amhigua, difusa c destituída de signilicaçào 
conccit ual ou histórica. Dado que se tenha da democracia uma no· 
çào precisa c uniforme -coisa impratidtvel, como demonstram a 
Hi;tória c os pcnsadüres que no Ocidente conceberam in abstrat esta 
forma superior de convivência dos cidadãos - ainda assim restaria 
indagar se a democracia, sendo etimologicamente o poder do povo 
exercido cm conformidade com um sistema determinado de leis. jú 
alcançou cm algum lugar de nosso planeta a plenitude reclamada .. É 
sahido que o Governo democrútico surgiu rrimciro na Grécia, cm 
Atenas. onde Périclcs, na oração fúnebre pelos soldados mortos na 
Guerra do Peloponeso, lembrou que ali o Governo era chamado 
democracia porque a administração niio eslava "nas m:lns dos pou
C<''· porém dos muitos", c porque todos participavam "da tarefa de 
considerar c decidir a política pública". Belas palavras, certamente. 
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At~nas, contud<l, naquda i:poca, tinha unw população da qual 
somente ui11 décimo podia votar: cerca de 40,000 cidadãos adultos do 
sexo m~1sculino, não sujeitos i1 cscr~IVidào (A Democracl11 Amerlcunu, 
Tl•nriu l•l'rúticu. Arthur Ekirch). 

s~ d~rmos um s~dto d~ muitos séculos, para nlcançarmos um dos 
r~nl!m~nos políticos mais importantes de nossa cro1, que foi a Revo
ILu;:ln t\m~ricana, vamns ~ncontr~1r, deslumbrados, como d~slum
brados licaram todos os povos n~1qucl~ cxtraordinúrio ocaso do sé· 
culo XVIII. a pr~scnç~l d~ umn grande massa de escravos sob a bclc· 
za fascin~llll~ da cúpula sagr:1da que s~ erguia i1 admiraçf1o do 
mundo. Democracia'! Com ccrtc;w absoluw. Nenhum sistema s~ 
construíra, c virh1 a construir-se depois, tão digno desse nome. Mas a 
dcmocrach1 plena, no sentido dústico de que se reveste a qualifica
ção, é o qu~ restaria a examinar. O maior sinal qu~ se aponta, como 
indicativn de que ~ntrc nós não existe: plenitude democrática, é: o fato 
de se lwvcr deferido a dcição do Pr~sidcntc da República a um colé
l!ill el~it~~ral, substituindo·s~ o proc~sso da clciçt1o dircta 
~Interiormente vigor~mtc. Ora, cm primeiro lugar, sab~·sc que os 
construtores da democracia nortc-americana tcndcr:1m para o 
sistema monúrquico ~ só a rcsisti:ncia pessoal dc Washington o 
imp~diu de ser prochimado Rci. Empenharam-se depois, quando pas
saram a modelar a Constituição, cm fazer com que a cl~iç:10 do 
Presid~nte fossc confiada a um corpo de pcrsonalidadcs, grandes 
eleitores qu~ form~1riam um colégio de súbios, capaz de cscolh~r 

scmpr~ o melhor. 
s~ ~ncarúss~mos o t~ma com a seriedade c a boa-fé que exige de 

todos, não precisaríamos cspcrar pda evolução dos fatos para per· 
ccbcr quc as criticas perdem sentido, força c autoridade, quando 
centradas cm formulaçõcs pcrsonalistas c por isso desligadas tanto 
do real quanto do idcal. Edmundo Burke, em suas Reflexões sobre a 
Revolução Francesa, chegou a advertir que os dir~itos do homem, se 
destituídos do senso do concreto, podiam comportar-se como "mina 
prcpan1da soh o solo, cuja cxplosiio faria saltar a um sÓ tempo os 
exemplos do passado, os m;os, as cartas, os :ltos do Parlamento, 
tudo." Rcfcri:~-sc just:~mentc à vindicação do direito de cada um de 
partilhar o Poder, a autoridade c os negócios do Estado: "Sempre 
negarei formalissimamcntc". escreveu. "que esse: direito pertc:nça :10 

número dos direitos dirctos c primitivos do homem cm sociedade 
civil. O Governo niio é feito cm virtude dos direitos naturais. que 
podem existir c que de fato existem. independentemente dele. Tais 
direitos são muito mais evidentes e mais perfeitos na sua abstração. 
mas esta perfeição abstrata é seu defeito prático: tendo direito a tu· 
do. de tudo se carece. O Governo é uma invenção da sabedoria 
humana. para prover as necessidades do homem. Em nome de todas 
essas necessidades. deve convir-se cm que a mais sensível é a de 
restringir suficientemente as paixões. Nesse sentido, inclui-se a 
repressão. tanto quanto a li herdade. entre os direitos do homem." 

As ohjcçõcs i1 eleição indircta do Presidente da República niio se 
dirigem ao que é essencial na democracia c não atingem. por conse
guinte, o objctivo. que é negar a existência entre nós de um sistema 
suhswncialmcntc dcmocrútico. Outras vozes preferem concentrar-se 
cm antigas prerrogativas do Legislativo, que a evolução do Direito 
Público cst{l alterando por toda parte, cm benefício da cliciência dos 
mecanismos do Estado moderno. a braços com problemas de nature· 
za c volume insuspeitados hú poucas décadas. Fala-se de um 
Legishnivo ideal. difusamente vinculado ils ideais de Montesquieu, a 
cuja ohra capit:il, entretanto, voltariam para decepcionar-se os que o 
citam sem o lerem, ante as conclusões extraídas pelo genial teoriza· 
dor dos sistemas vigorantes na sua época, principalmente na 
Inglaterra c na França. Quando trata da separação dos poderes, ou 
funçôcs do Estado. tem cm mente M ontcsquicu os reis que governa· 
vam sem Parlamento, como os Stuarts: c do Legislativo a respeito do 
qual se expressa. manifesta uma concepção que só encontraria 
correspondência cxat:1, no rnundo hodicrno. talvez cm país totalitil· 
rio. onde o simulacro de Parlamento se rc(rne uma ou duas vezes ao 
ano. convocado pelo Executivo. Para o autor do Espírito dos Leis, 
que neste ponto coincide com as idéias de Lockc, o Legislativo não 

deveria cstur sempre reunido nem h:~vc:ri:t de: reunir-se: :1 si mesmo, 
sem convocaçi\o, entre outras r:11Õc:s por sc:gurunça do Executivo: 
"Um Lcgishilivo sempre reunido ocup~1ria cxagcmdumcnte o Poder 
Executivo, •1uc n:1o pensariu cm executar us leis, m:ts em defender :ts 
stws prerrogativ:~s". 

Se escnlhi, Senhores, a dcmocr:~da como tem:~, escolhi t:tmhém 
n caminhn da sinccrid:tdc a percorrer. Nrw desejo, cmb<H:I me seja 
escasso <l tempo c limitada :1 paciência do ilustre auditório, omitir 
qu;ilqucr aspecto do sistema jurídico-constitucional sob que vivemos 
c que: est:unos a aperfeiçoar com u prudi:nci:~ de quem deseja fazer 
obra duradouru, capaz de resistir às mutações de um país que se 
desenvolve :~o ritmo da acdcração da Históri:~ c de um mundo que, 
cm torno de nós, no mesmo ritmo se transform:1. Com a responsabili
dade: do meu c~1rgo, c testemunha, como tenho o privilégio de ser. do 
cmpcnhn cívico c: do sentimento democrático com os quais o 
Presidente Ernesto Gciscl conduz esse processo de apcrfciçoumcnto c 
construção, niio simularei desconhcr dois outros pontos cm que 
incide a critica dos que negam a democracia que temos paru reclam:~r 
a plenitude dcmocrútica que j:~m:~is tiveram. :~qui ou em qualqua 
parte:. A presenç:~ :iluantc das Forças Arm:~das é um desses pontos: c 
outro, o conjunto de normas especiais que :trmam devidamente o 
Estado contra o ass:ilto de seus inimigos. A propósito do primeiro. 
objc:ta-sc que a imagem do Brasil estaria sendo m:~l exposta no ex te· 
rior. Mas é tempo- já lXISsou do tempo- de construirmos o nosso 
futuro com plena conscii:ncia de noss:t soberania. sem nos 
preocuparmos com as distorções de imagem em p:tíses que fizeram 
neste século todas as cxperii:ncias politicas, submetendo oulros 
povos :1 seus interesses m1cionais c seu próprio povo aos mais duros 
constrangimentos, com inteiro desprezo à opinião dos demais. Nos 
períodos cm que por aqui prevaleceu uma espécie de dcmocr:~cia 
form:il. jC1 ér:~mos mal julgados lá fora. Em um dos Ensaios 
Brasileiros, dedicado ao papel do Exército cm nossa Históri:~, 

Ronald de Carvalho recorda-o com as seguintes palavras: 

"Somos um povo mal julgado. A Europa nos dcsconhe· 
cc. confunde as nossas origens étnicas c históricas com as do 
nossos vizinhos espanhóis( ... ). Lc Bon declarou que éramos 
uma n:~ção hispano-americana igual à Argentina, ao Peru c 
ao Chile. Lapouge :ilirmou, no Ariano, que o Brasil era um 
grande Estado negro que regressava à barbúrie. O Barão de 
Gohine:~u escreveu que éran1os uma sub-raca cm importán
ci:~ histórica. indigna de merecer a atenção dos sociólogos 
avisados. Blasco lbanez só enxergou no Rio de Janeiro uma 
colméia de ncgróidcs seminus. regando as sargctas. ao sol 
cs..:aldantc dos trópicos. com as secreções da bexiga." 

Depois d~ citar Gcnscrico Vasconcelos, autor da observação de 
que "cm toda a nossa História o Exército cumpriu o seu dever". 
escreve o notúvel poct:l de Todo a América: 

"Precisamos pôr cm relevo o cumprimento desse dever. 
a lim de que. ao menos os brasileiros, possamos conhecer c 
amar as tr:1diçõcs do Brasil. Apesar de isolados entre vúrias 
raç:~s de índole diversa da nossa. nunca desembainhamos a 
csp:~d:~ para ferir direitos alheios, nunca intrigamos nossos 
vizinhos uns com os outros, nunca tivemos necessidade do 
:~uxílio estranho para libertar-nos de caudilhos, mercê de 
Deus. inexistentes cm nossa pútria ( ... ) Um país que sempre 
pós a espada de seus Generais ao serviço do Direito deve 
orgulhar-se de sua forca." 

Ora. niio hú neste País uma só pessoa, de qualquer condição ou 
posiçf10 politica. que seja capaz de negar este fato singelo. dramatica· 
mente exposto aos olhos de toda a Naçf1o cm 1964: a 31 de Março, os 
Gtnerais brasileiros nada mais fi1eram do que pôr, mais uma vct., a 
espada ao serviço do Direito. Se diferença houve, quanto ao modo c 
i1s conseqUências da atuaç~o militar naquele episódio, deve-se ü pró
pria evolução da llistória do Brasil c ii gravidade. sem precedentes. 
d:~ agressão que ao Direito praticavam os que se achavam revestidos 
da responsabilidade de fatê·lo prevalecer, para resguardo da ordem 
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geral c da segurança jurídica de cada um dos cidadãos. Aos sinais de 
deterioração da democracia lib~:ral tal qual se exercitara no Brusil, 
vinhu correspondendo fenômeno de grande rclcvflncia politica c 
sodológicu: :1s Forçus Armadas, 4uc ganhuram novu consciênciu de 
unid:1dc, se apurclhar:un intelectual c tecnicumcntc para o desempe
nho nwis clicicntc de sua alta missrw. Mas esse aparelhamento, 
como ocorreu às forças militares de todas os países, inclusive, os 
Est:1dos Unidos, lhes deu, neste meio século de intenso labor na 
formação de 4uadros, uma visão global dos problemas nacionais, 
c:ntrc os quais se colocou cm evidência chocante a crise das institui
cõc:s rc:prc:sc~tativ:1s. 

Rc:cordc:mos que:, depois da sucessão de Floriano Peixoto, se: 
voltou :10 prc:dominio dos clãs rurais, que poucos anos cm seguida 
inauguravam a longa c pc:rniciosa "politica dos Govcrnadorc:s". Ca
bia ao E.xi:rcito mantc:r aquela ordem, cm que a rc:llidadc se camulla
v:l sob normas constitucionais .c:scritas. Mas, ao mesmo tempo, o 
senso de que tal sistema já não correspondia aos ideais do Pais c à 
evolução da vida nacional dava origem, cm seu próprio seio, ao 
tc:ncntismo. Vivíamos cm uma dc:mocracia'? Os dctratorcs do regime 
atual acham que sim. Eugênio Gudin diz a palavra exala cm recente: 
c:ntrcvisw concedida à imprensa do Rio de Janeiro: 

"Acho que os brasileiros ati: hoje não compreenderam bem qu~: 
o r~:gim~: que nós chamamos de Primeira .República foi exatament~: 
uma oligarquia. Isso não estava na Constituição que Rui Barbosa 
tinha mais ou menos copiado da Constituição Americana, feita para 
outra gente, mas era uma oligarquia que funcionava c funcionava 
bem porque estava de acordo com o grau de instrução, de capacida
de politica, de cultura do povo." 

Foi contra essa oligarquia que se levantaram os tenentes. Como, 
todavia, o dellagrar desse movimento se dirigia contra um fenômeno 
resultante de retrocesso histórico, sua rcacão tambi:m se fez sentir 
com certo caráter rct:1rdatário. Iniciado em 1922, quando o Ocidente 
já esquecera a douceur de vivre, rudemente envinagrada pelas conse
qUências da Guerra Mundial de 1914/18, tornar-se-ia vitorioso em 
1930. V:1gamcnte alertado para a "questão social", cujos sinais a 
sensibilidade de escritores havia captado por antecipação, para 
denunciar cm livros hoje clássicos, como A Bagaceira, de José 
Américo de Almeida, era ainda inspirado no ideário de um liberalis
mo que, a rigor, sob o impacto da recessão de 1929, já havia sido 
abandonado na prática pelos Estados Unidos. O Presidente Franklin 
Roosevc:lt preparava um largo programa de intervenção na 
economia, para cuja implantação teve que enfrentar asperamente o 
Congresso c a Suprema Corte, cm que juizes novos lhes deram alinal 
a maiori:1 necessflria a resguardar os seus atos dos golpes que vinha 
sofrendo do judiciarismo, até então incontrastável, conquanto 
deslig:1do da nova realidade da democracia americana. 

Vitoriosa :1 revolução liberal dos tenentes. logo a visão interna 
do Estado, a braços com uma realidade social melancólica, fê-la incli
nar-se para medidas impostas pelo confronto entre o que inicialmen
te queria o tcncntismo c o que dc~cria ser a sua missão. Dois anos 
após. São Paulo ergueu-se cm armas par:1 reclamar uma nova Cons
tituição, que estava na raiz do compromisso rcvolucionilrio, mas à 
qual a Constituição só conseguiu dar o mínimo de consistência e 
adequação ao momento histórico depois de lutar extenuantemente 
pela voz d.: seus homens de saber, para demonstrar aos saudosistas 
que o novo estatuto não estava destruindo mas fortalecendo a 
Federac~o. Recordavam-se, talvez, os opositores do projeto do 
espanto de Jefferson (razoúvel àquele altura do tempo) ante o esfor
ço centralizador da Suprema Corte, pela m~o de Marshall, a quem 
;Hribuiu o apóstolo da democracia americana o intuito de, por via 
escusa, "fazer uma nova Constituição". Ainda cm nossos dias, ante 
:1 Constituicih' de 1967, como cm face da emenda constitucional n• I 
c do método político de que se socorre o Chefe do Estado para 
cnmplcmentú-la na priltica. denunciam-se supostos atentados ii 
Fcdcraçiul, a t;ual. na realidade. somente agora começa cfctivamcntc 
a ser ~onstruída pela hasc, na medida cm que a Uni~o plancja a 
eliminaç~n das desigualdades regionais. 

As Forças Armadas, operada sua unilicação salutar acima de 
interesses c tend~ncia de classes e de grupos, passaram a exercer 
papel de mero mediador, como 4ue inibidas pela recordação da 
refrega de I H'J3. Vieram a intervir, cm 1945, impulsionadas pelo 
cl:unor IW~ional, cxtern:unentc :1mplilicudo pelo fragor da derrota de 
um:1 :lli:mç:1 :1rmada p:1ra pôr termo :1o sistema democrático cm todo 
o mundo. Deposto Getúlio Vargas, o Governo foi incontincnti 
devolvido aos civis, sob a ~gide do Judiciário, ati: a restauração do 
regime constitucional cm 1946. A Constituição que dai resultou 
reabriu a trilha das crises, tão di:bil se apresentou para tutelar o 
Estado dos nossos dias, a cujas responsabilidades se acresce o 
compromisso de modernizar o Brasil, dar-lhe vigor à economia c 
condições reais de independência no plano externo, como de liberda
de efetiva nos limites de suas fronteiras. Com aquele estatuto, apesar 
da :llta representatividade da Constituinte (nela tinham assento to
das as classes c todas as gamas da opinião, da extrema csquerda à ex
trcma direita, do socialismo dcmocrático ao individualismo liberal, 
de remanescentes vcnerandos da República Velha aos jovens que sim
plesmente desconheciam qualquer tipo de experiência política), com 
aquele estatuto aconteceu o que sucedera a diplomas outros, que nas
ceram inoperantes por ignorar as realidades à vista. A Constituição 
de 1946, elaborada sob a pressão irresistível de ressentimentos gera
dos pela ditadura, nasceu velha. Velha c inadequada a um País que 
precisava dar-se pressa para acertar o passo com um mundo novo, 
que jú :1ntes do conllito de 1939 ultrapassara idéias em que jamais 
corresponderam texto e contexto. 

Por efeito do irrealismo da Constituição de 1946, o 
pluripartidarismo, ao qual querem alguns retornar, conduliU à 
pulverização partidária, que por su:1 vez converteu a missão política 
dos homens e das agremiações (chegaram estas a treze!) em atividade 
lúdica para os mais puros c cm negócio lucrativo para os menos 
escrupulosos. os quais punham legendas cm licitação pública, para 
ganhar prestígio acompanh::do de dinheiro, na mais escancarada 
fraude ao pronunciamento das urnas. Por esse jogo de artifícios, 
consagr:1do por uma legislação formalmente inatacável, chegou o 
Pais a ver eleitos, em 1960, um Presidente e um Vicc que eram 
antípodas políticos e somente poderiam ser aproximados pelo 
desapreço que ambos viviam, pouco depois, a demonstrar cm 
relação ao regime a que juraram servir; ou pelo desamor à tarefa 
eminente que o povo lhes cometera. Somar:1m-se os dois fatores- o 
dissociativo c o aproximativo - para fazer explodir a crise talvez 
mais grave pela qual jú passaram no Brasil as instituições democráti
cas. O que se viu, naqucks dias tenebrosos, cm que a Nação ia 
dormir sem saber qual seria o seu despertar c o que fariam os que 
tinham o dever sagrado de velar por sua segurança física c bcm-estar 
moral c social, está na memória de todos os presentes, pois de tudo 
fomos testemunhas. 

Voltemos a situar as Forcas Armadas. até aí como que imobili
zadas ante o mito da legalidade. De mito é que se tratava, pois lcgali
d:Jdc só existi:1 para elas c para seus escrúpulos constitucionais. Do 
cimo do Poder descia o pregão dcsaçaimado c cada vez mais inquie
tante da desordem planejada. que avançava para tragar de um:1 só 
vez o conjunto das instituições políticas, jurídicas c sociais, com 
ameaças expressa à propriedade, às liberdades públicas, ao princípio 
da hierarquia militar c ii existência do Poder Legislativo. Estava em 
curso uma revolução de extrema esquerda, com o slogan puramente 
despista tório das "reformas de base". E foram as populações civis. I i
tera mente cm púnico, que pediram socorro às Forças Armadas, as 
quais tiveram que acudir a seus apelos reiterados, cujas repercussões 
no exterior jú davam de nós a impressão de um País sem capacidade 
par;l exercer o autogoverno. A rigor, não é próprio dizer que as 
Forca~ A rmad;1s dcpu~cram o Presidente da República. pois este jil 
se encontrava cm processo de fuga para o exterior, por dclibcrncão 
ressoai. Ni1o assaltaram o Poder, que se achava por assim dizer no 
chão. Cumpriram <lS líderes militares o dever de ocurar o va1io, res
tituir-lhe o conteúdo ético para, t~o rilpido quanto rossívcl. estabcle· 
ccr as ha~.cs de um Governo revestido de autoridade, fundado nu 
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ideal da Lkmu..:r;I<.:Í;illlLldcrna, que hú tlc ser simult:1ncanwntc um ins· 
trumcnt'' de prn~rcs"' ccnn<imi..:n c ,,,.,;i:1l. penhor de Llrlkm c 'cgu· 
r:ul,':t, c !';IlM Lk gar;mti;~ Jas libcrdadt:s funJ;uncnt;,is, <.:Lllll rcspun· 
s;~bilidadcs definidas. 

Se" l'otlcr l'ivil cntr••U cm LTi,c. d;~ qu;~lo epist\dj,, de mar~o de 
IIJ(I~ rcprcsctil<'ll apcn;" o dim<t\, '' prcs,·n~a militar n:wtradlt!., pnr 
,j mc,lll;t, a aus~n,·ia de dcnnlt:f:tt:ias ,·ujas m;lft:as prin<.:ÍJ'~'" podem 
SL'f identili..:atlas P•"· qu.ilqucr um: 11111 quuntum sltliL·ieltlt: de liher· 
dadc para o inler.:úmbi,, tlas iJ~ias: g.arantias indlvidu<~is, n~o sú ins· 
,·rit:ts na Constituk:'to, m;~s de cujo [!Oill est:'to invc:stidtlS os hr;~.,i· 

leirns:" funt:iOII:IIllcntLl dn prindpio do jui1 universal. com aus~n.:i;l 
de trihLIIl:lis de e.\t:c,·~o: o Puder Judkiúrio, cxen·cndn livremente o 
seu :ilt•' papel c em via de p:tss:1r por uma refnrma ,·c:rtical. h:"t t;~ntos 
antlS rcd;~m;~d;~ pela m.lgislr;~tur;~ c pel<lS ddad:'ins LJUC vi:em cnm· 
pmmctidos seu patrimünio c s11a liberdade pel;~ lentid:'t•' C•lfll •JUe o 
ht;,d,, responde "'' Je,·cr d;~ prcstaç:'tn .iurisdi.:ion:il: ,, Poder Lc· 
!!islatiV<l, n..:upanJ,,,, c'pa.;o que lh" cabe no LJUadr,, IIISIÍILH:ional: :t 
rotativiJaJc 1111 Puder. certa. regular c inc,it:'lvd, imprimindo ao 
il<>SSo regime :tmarc;~ f'undamcnt:il da transitoricd;~dc tlos mandat.1s. 

\t:tS i: c.\ato que. ao lado da Cons!lluiç~c. existem norm;~s csp..:· 
l'iais, a que pode rc.:.Jrrcr li l'n:sidcntc d" Rcptibli..:a. rara punir :t 
l'<lrrupç:'iu, '''nkr os agressores da paz púhlica c evitar que milllHiaS 
::dcstr:td:"· atuantes cm todo ,, mundo. vnltcm aqui aos ensaios da 
!,!Ucrra rcl'olu..:ionúria c ..:hcgucm :1 dcstrui.;:'111 dclinitiva c irrc
m..:diim:l daquilo que estamos pacicnt~mcntc r•:cc,nstruindo. hit 
p<lll<.:n mais de 12 anos. Para C<ltllcstar a e.xisti:nria da dcmocr;H:ia 
entre nús. argúem que o Brasil se ~nc,1ntra em estado de ren1luçiiu. 
Nõw o ne),!amos, n~111 temos por que nt:git·lo. Desde o 5 de julho que 
estamos !'atendo a revoluç~o hrasilciru. pela via denwcrútica, ;~tcntm 
ao fcnúmentl da transf'ormaç:'to da democracia, no ínteriM da qual. 
pelas formulações do próprio Jeffcrs01~. devem os governantes 
prcncup:tr-sc com ":t li herdade concreta do hnmcm" c nfto c'lntcntar· 
se· '''m su:h enganosas figur:tç,ic, litcri1ri:ts. Muitos dos que se in"tr· 
gcm wntra a nossa Rc\oluç~o gost:tri:lm de f:11cr a dcks. :t rcvolu· 
ç:to que tem pnr escopo suhstituir o regime dcmocrúti..:o por um 
cstadn ;tutocrilticn de cxtrcm:t csqucrd". supressivo de tod;ts '" liher· 
dalk<. No fundo. repetem as fciticcir::s de Sh:tke<rcarc: "O hclo ~ 

feio c'' ki,, é helo". i: uma quest~•' de orçftO. Optam.:>s cm 1%4. 
cnmo jú o fizi:r:tmos :tntcs, pela rcvoluçiio dcmocrútica. infelizmente 
rctardad:, de muit<JS anos. M:ts i: sempre tempo de ..:nmcçar. Histnri· 
camcntc estamos começando. porque a Rev.,luç~o continu:t, i: per· 
m:tncnte, tem longo caminho a percorrer, :ttenta it advcrténcia dra· 
múti.::t de Euclides da Cunha. quanto i1 "nossa wsani:t de rcform:tr 
pelas cimalhas". Ni111 voltaremos a css" espécie Jc loucura. que nos 
levou cm tantas oportunidades preciosas a copiar as fachadas c as 
cúpulas d:IS cdili.:açtics de nutros pm·0s. cm complct;, ~hstra.;iin das 
pccttli;~riLt.ldcs nacionais c das nct'c"idadcs de nosso povo. cm que 
llllS de\·críamns ter inspirado para a implantaçiio de ~liccr..:es sólirlos 
c p:tr:t a f'un.:ionalidadc das itrc:l' internas cm que devemos viver ao 
nosso mod''· instalados cm nossas tradi<.;Õcs de conviv~nci:t coruiaiL' 
livre. Se nos pedissem um lema. rc,;ponderiam.,s cnm A lbert<l 
Torres: "h!itdar o llra.sil. eis o que dcvcrú ser o lema do patrintisnH1 
c do 1cln pela sorte de nossa l'ittria". 

Não, ni'io voltaremos a reformar pel"s cim;tlhas. Acudimos aos 
aspectos formais de democracia, mas não cometeremos ~ ingc· 
nuidadc de considerit-los abstratamcntc, desligados os fatores onde 
deit~m r<~ílcs c que lhe dão condiçôcs de exist~ncia duradoura. Deve· 
mos continuar o intenso c mctódi..:o esforço par:t colocar o Brasil no 
nível de Pai.s desenvolvido, com p~dràn elevado de prosperidade indi· 
vidual c cnlctiva. Muito j:t ,c fez. Muito st' cstú f;tlcndtl. Muilo ainda 
ICnHlS a f:t7cr. v.,lt:Hc a Revoluç;lo para ordenar a c.:onomia, u:tr 
vÍ)!llr ;'t indúslria, cslahclcccr um sistema racional de capta<;iio d,,, rc· 
cursm C\tcrnns de que ncccssil:tnws para invcstinwntos oricntOidtlS 
rnr llll'"" tnlerc""· llltlClcrni;.tr;, agricultur<~ c ohler uma rc.isitn 
r;ti.O{I\cl da~ ha"ê' de 11""-'n intcrcúmhin cnmcr(lill com o.., t'lllro~ 

j1tl\11S. Os prnhkmas sn.:i:tis ·''"' prc.~<:up:tt.'itn uJnst;tnlc "':' Cinvt'f· 

tH'> retnluciun;"trius, sctn C\ec.;:w, ntcllior;tnd<l·Sc o qu:tdl•' de ano :t 
a nu. 

No.;so prn~r;u11a, f'undad<l nas ncccssiuad,•s m:ilnÍ;IIS de nossas 
IWJllil:t~<ic.s, na psil'<lltl~i:t de llllSSa gente,, n:t vnca~:'1n para :t lihcr· 
U:tlk que 111ngu~nt Jl<hlc subtrair ü lhlSsa l'ittria. Witdtll it implan· 
,.,,.,,,, de •llll:t dcnh>.:rat·ia <~Ut0nti.:a, :"'·cg,uruda a J""· ):ar:tnlilb a 
t)rdt.'P'. in;111tid:t a .. ·,ta!,jJid;ldl' d;:"~ in,:itui~·l-H.:~ polítiLh e 'lH.:i~ti' .. , 
illld;.·."IVI . .'I a o..,~o:gULilll.,'.! \..'l"dlhl '..'h;\\'1: lhl llllS\d (utttfll. () ho!ll\.!f1l ~ ~I 
met-a. ll ..;l·LI ht:m-1.!.-..tar a pri111c.:it :t inspir~tç:lll r~.:v,Jillf..'ÍlHl[lria, I) Go
~~rno scmpr~ a fundo ..:mp.:nhaJu na melhlll ia da ~ualidauc de vida 
das P''ruJa,·iks. 

Quando se inststc, ingenuamente, 11:1 ilt":"w d<l recuo a un>a 
dcnw.:ra,·ia ilhlper:ttHc c ncp1iv:t. re.:,,rJr·sc. •wvamcnte, l'ranklin 
R'""C\clt. que. cn1 1944. ulcr~c,·u Ju> nortc·<un.:ricanos uma outra 
Dcd.lra,·:'iu dns DireÍIIlS t.lu Hnm~m . .:::p;ll de orientar o mundo 
•'<:iLknt:tl. tantn quanhl a I k.:l:.r:tt,'~t•' Jc Filad~lf'ia a seu tempo. no 
e.\lal1d:c:in•cntn '''"""'reais po~ra :1 "'hrci'Í\~Ili.:Í<I tlalih.:rdade: 

- U dir.:itu :t um .:mprct=n Lili! c r.:muncr:tdn n:ts inuústrias. 
'''.Í'"· 1:1/<'nd:is.: minas ,1;. naç~1.> 

- 0 Uircilo de g<~nh<~r n >itli.:icnt<' para ll proptlrcillll:llliCntO de 
:dintenta.:i"t<l, wstuúrio c rel'rc:t,·:'to ad~quados. 

·-O direito Ul' t:ad:t :tgri,uJ, .. r :t pwdutir c ,·cndcr scLts produ· 
'""a um rrc.,:o qL<C li te permita. a ele c sua f:uníiia. um:t vid:t decente. 

-O direito d~ 'Ju:t <:<lll1erciantc, grande ou i'cqucno. de l'•liner· 
l'iar .:nt atmosfera livre de competição desleal c da domin:tç~o por 
m<lilllfltÍJi,lS intc1 nos ou L'XIcrnns. 

·- (J dircil<1 de .:atl:t f:tmilia a um lar digno. 
-O direito a .:uidados m~djç,;,;; it ,,p,munidauc de ecmscguir 

hoa s:títdc. 
·-O Jir,,ito ;, prot.:t;:'lll c:.:ntr.1 !<:mures económicos na vdllicc. 

na en:ámidatie, nos aL·idcntc' c 1111 desemprcg''· 
·-O dircil,, a um<~ boa ~dLh.:.•t;Üo. 
Chcg•' lin.tlmcnte ú ítltim:t das ,,bjeç.ics que se f:11em ao regime 

rcnllu.:i,,nari<1 p.:ra lhe rccus:tr o incgúvd carútcr Jcnhlcr:ttico: :t 
cxistcncia de nnrmas ~spc,·ials .Je dcicsa do F.st"do. :10 lado das 
nMmas L'llnstitllcionais. Se a nuva Dcclara,·ito de Direitos do 
ll"mcm. que a..:ahn de .:ii.tr. j;'t dimcn<i,,na a di;túncia a percorrer 
p:11·a :tlca~.;ar :1 tiemocr;t.:la mod•;rna, c ainda pt,ssívcl enumerar 
alg~ns fatMcs que <'lll twsso tc!np•J passar<!lll a condicionar os sistc· 
m~P<i de Gov~.:nll': 

I -A impo::içü,, do social sobre o individual. por um lado. 
co:Hiut.iu numerosos Estad'"· s •. ,h :t lidcr~nça politica c militar de 
uma supcrpoti:nl'ia. a se fecharem cm suas fronteiras sob regimes 
dit:ti<Jri:us l'érrc<J~. usurp:llld<J·nos. ind.usi\c, a designação de 
demth:r<~cia. '''m a enganosa mas para tantos fas..:inantes qualifica· 
.;;""' de pnpular: por outro. soh a in>piraçào de pensadores como 
l.cf1o XIII. impeliu <'S Estados tradicionalmente liberais a repensar 
os seus programas c reforçar o sentido ~ocia! de sua atuaçào. 

2- Min<Hias o11trMa rom:'tntit:as. que se nrganit.avam no plano 
pur.tmcntc intclc.:tual para tl:.; fnrma a aspirações ..:olctivas. fnr:tm 
suhstituidas pnr minnrias ;q;ucrnd:IS. ideologicamente infcnsas a 
qu;~lqucr tipo de ,,,nciliaçilt'..: militarmente aparelhadas para minar 
as rcsisténcia, internas de ..:ad.t [,t.tdo, cm que as sociedades ahcrtas 
c "' rcspc..:ti\'lls Ciovcrno, fWrscvcram na prillica das instillliçcics 
livres. 

J- Surgiu um tipo de guerra, desconhecido nas primeiras 
&c;1d;ts do S~cul~>. que é ;, ~;uerra rcvulu..:innúria. ideológica ou 
psicolúgica. tnspir;tda c prcpar;~da cm escala universal. mas confiada 
itquclas minorias cm cada !'ais. 

4 - Os Estados-vitimas da guerra psicológica pa"aram a 
nrgan11ar-se, a partir da Ílltima guerra mundial. para se defender c 
aluar. O l:\ér<:ÍI<l dos Estad''' t Jnidns. no .:ursn do !,!r ande eonllito, 
viu-se n;t mntigi:ncia de criar a Divis~o de Guerra l'sicolô!,!Í<:a. 
Observa ;t Jl~'~'P•ísito l'itul l.inch;trgcr, c:n seu livro sohrc a matéria, 
qnc o Governo nnrtc-;tt11CIÍ..:ann permitiu que'" antigos úrgit<" cons
titu.:ionais perdessem lcrrcno p:tr" rivats rccém-.:riados ;'t margem da 
( onstituíç:"tn. I' anola c\pr•:sSII':ttllcnlc: ''Estivesse 11111 pttrista c tradi· 
cinn;ilí.sia na C:tsa llr;tllL';t, l'l11 lugar de 11111 nus;~do c.xperimcntador 
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cm matéria de Governo (Roosevelt), a lógica seria que a criação de 
unw ugi:ncia de gucrru psicológica houvesse obedecido aos moldes 
ulteriores da Comissão Coordenadora de Relações Exteriores, Gucr· 
ra c Marinhu." 

Resultante desse conjunto de fatores novos, aos quais poderiam 
ser acrescidos outros, começou a tomar forma cm todo o mundo um 
também novo ramo do Direito Público, o Direito da Segurança Na· 
cional, que entre nós encontrou um pioneiro de larga autoridade, o 
professor Mário Pessoa, catedrático de Direito Internacional Públi· 
co na Universidade Federal de Pernambuco, a cujo livro gostaria de 
remeter os que contestam a legitimidade das normas especiais de que 
se arma nosso Governo para não ser surpreendido, como outros chc· 
garam a ser, pelos inimigos implacáveis da democracia. 

Estamos, pois, cm pleno campo da tutela jurídica, dentro do 
qual nos movimentamos com prudi:ncia- sem as impaciências que 
a nada conduzem - para hierarquizar normas existentes e ordená
las cm contexto coerente com a finalidade última da Revolução -
que i: assegurar consisti:ncia c durabilidade às instituições democrá
ticas, com responsabilidade e sem demagogia. De um ponto de vista 
científico, i: irrazoável dizer não estejamos em democracia c i: ilegiti· 
mo contestar vivamos sob um estado de direito. Que não há estado 
que não seja "de direito", já há muito tempo i: difícil negar, desde a 
formulação científica de Kelscn. Em seu livro sobre o Direito da 
Segurança Nacional, o professor Mário Pessoa divulga a opinião de 
outro mestre, o professor Lourival Vilanova, o qual, sobre o estado 
de direito cm funçiío de contextos, afirma niío haver tipo ou modelo 
típico, como quadro único de referência. 

"Apenas i: necessária a presença de um minimum, de um con
teúdo democrático no direito existente. Mas o contexto - o .:stado 
de direito niío funciona no vácuo- é que dirá até onde se distribuem 
os direitos individuais, os direitos sociais, os direitos políticos. 
Transpostos os limites, entiío se resvala do Estado democrático para 
o Estado autocrático." 

Cito mais um breve excerto do mestre pernambucano: 

"As conjunturas graves, que se mantêm no espaço de longos 
prazos ininterruptas, transcendem a vigência normal dos estados de 
sitio, por exemplo. A nova problemática, criada pelas irrcconciliá· 
veis lutas político-ideológicas desta segunda metade do século XX, 
reclama medicinas heróicas permanentes. O Art. 18 da Constituiçiío 
da República Federal da Alemanha, de 1959, admite a perda de 
direitos fundamentais para quem abusa deles, Muito embora seja a 
providência executada pela via do Tribunal Constitucional Federal, 
é precedente que marca uma tendência a restringir, cada vez mais, os 
direitos de certa classe de cidadãos vinculados à subvcrsiío interna· 
cional e que, por isso mesmo, excluíram-se da comunidade dcmocrá· 
tica a que estavam vinculados." 

Senhores: continuemos a trabalhar pela democracia, para 
preservá-la, cm primeiro lugar, c também para aperfeiçoá-la c dar· 
lhe condições de eficácia crescente. 

Mas que seja brasileira, tanto a democracia quanto a revolução 
que a promove, deitando raízes no solo moral da pátria c visando ao 
estilo de conviver c à maneira de ser que nos são próprios. Nenhuma 
aspiração políticu, ou de qualquer outra natureza, justifica o 
dcsfiguramcnto de nossa inconfundível individualidade nacional, 
fruto de um passado de lutas c sofrimentos c conquistas, desde o 
segundo século de nossa História, aqui mesmo cm Pernambuco. 
Aqui, onde a Pátria viveu tempos decisivos c fixdu rumos históricos 
indcsvií1vcis. f: estimulante vir a Pernambuco c sentir como é o 
mesmo o espírito de seu povo. 

Pela nossa vontade. pela de todos os que têm coonpromissos c 
vínculos com a Revolução, podeis estar certos de que seremos dignos 
dessa herança. Como é igualmente certo que as gerações futuras 
reconhecerão a concidência da Revolução com :.1s aspirações 
nacionais c o imenso esforço para as realizar. Essa justiça virú, como 
hoje consagramos movimentos c homens, que a seu tempo foram 

combatidos o: sofreram incompro:o:nsõc:s, mas que serviram ao Brasil 
com sacrifício o: no melhor de seus ideais. 

Suúdo cm Po:rnambuco o Brasil da raca que: jamais capitulou. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item :Z: 

Discussão, em turno único, do substitutivo da Câmara 
ao Projeto do: Lo:i do Scn:1do n• 27, do: 1975 (n~ 1.141-B/75, na 
Câmara dos Do:putados), que acrescenta parágrafos ao art. 
20 da Lo:i n• 5.869, do: li do: janeiro de 1973, que institui o 
Código de Processo Civil, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n~ 482, de 1976, da 
Comissiío: 

- de Constituição e Justiça, com voto vo:ncido, cm 
parto:, dos Scnhoro:s Senadores Ndson Carneiro, Otto 
Lo:hmann e ltalívio Codho. 

Em discussiío. 
Se nenhum dos Srs. So:nadoro:s desejar discuti-lo, vou encerrar a 

discussão. (Pausa.) 
Está cnco:rrada. 
Sobro: a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•· 

Secretário. 

E lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 371, DE 1976 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro votaçiío 
cm globo do Substitutivo da Câmara dos Deputados Ull Projeto de 
Lei do Senado n9 27, de 1975 (n9 1.141-B/75, na Cámara dos 
Deputados), que acrescenta parágrafos ao art. 20 da Lei n• 5.869, de 
II de janeiro de 1973, que institui o-Código de Processo Civil. 

Sala das Sessões, em 20 de agosto de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiíes Pinto) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à votação, em globo, do substitutivo. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram se conservar 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sançiío. 

E o seguinte o substitutivo aprovado: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

N9 :Z7, de 1975 
(N9 1.141-B/75, na Câmara dos Deputados) 

Altera o caput do Artigo :ZO da Lei n9 5.869, de li de janei· 
rode 1973, que institui o Códi2o de Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. IY ·o caput do Art. 20 da Lei nY 5.869, de li de janeiro de 
1973. que institui o Código de Processo Civil, passa a vi)!orar com a 
seguinte rcdaçào: 

"Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao 
vencedor as despesas que antecipou c os honorários advocatí· · 
cios. Essa verba honorária será devida, também, nos casos 
cm que o advogado funcionar cm causa própria." 

Art. 29 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 
65, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer nY 550, de 19i6), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Praia Grande (SP) a realizar opera
ção de crédito no valor de CrS 52.110.440,00 (cinqUenta c 
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dois milhõ~s. c~nto ~ d~~ mil, qu~uroc~ntos ~ quar~nta cruzd
r<lS), t~ndo 

PARECER, sob n• 551, d~ 1976, du Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidad~ ~ 

juridicidade. 

A mat~ria consw da Ordem do Diu, em virtude de dispensa d~ 
int~rstício conc~dida 11;1 Sessiio anterior. 

Em discussão o proj~to. (Paus~t.) 
Não havendo qu~m queira discuti-lo, ~ncerro a discussão.' 
Em votação. 
Os Srs. Sen~tdores que o aprovam queiram perman~cer senta· 

dos. ( Paus~t.) 
Aprovado. 
O proj~to irá it Comissão d~ Redução. 

O SR. PRESIDENTE (M~tgalhães Pinto) -Item 4: 

Discussão, em turno único (~tpreciação preuminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Resolução nY 54, de 1976, do Senhor 
Senador Itamar Franco, que cria Comissão Parlamentar de 
Jnquí:rito p:tra :tpumr fatos vinculados às autorizações para 
:tlienação de terras públicas com mais de três mil hectares, 
tendo 

PARECER, sob nY 483, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, 

com voto vencido, em separado, do Senhor Senador Leite 
Chaves. 

Em discussão o projeto quanto à constitucionalidade. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, enc~rro a discussão. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 
dos.( Pausa.) 

Rejeitado. 
O projeto será arquivado. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NY 54, de 1976 

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar fa
lOS vinculados às autorizações para alienação de terras públicas 
com mais de três mil hectares. 

6 Senado Federal resolve: 
Art. J9 É criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito, com 

a linalidade de apurar autorizações para alienação de terras públicas 
com mais de três mil hectares. 

Parúgrafo único. A Comissão a que se refere este artigo será 
constituída de 7 (sete) membros c terá o prazo de 90 (noventa) dias 
para concluir as suas apurações. 

A rt. 29 Est:1 Resolução entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, a rc
daçào linal do Projeto de Resolução nY 65, de 1976, aprovado na 
Ordem do Dia da presente Sessão c que, nos termos do parágrafo 
único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objcção do 
Plenário, será lida pelo Sr. JY.Sccrctário. (Pausa.) 

É lida a seguinte: 

PARECER NY560, DE 1976 
Comissão de Redaçào 

Redação final do Projeto de Re!iOiução nY 65, de 1976. 

Relator: Senador José Lindoso 

A Comissi"10 apresenta a rcdação linal do Projeto de Resolução 
nY 65, de 1976. que autoriza a Prefeitura Municipal de Praia Grande 
(Sf') a realizar opcraçfio de crédito no valor de CrS 52.110.440,00 

(cinqU~:nt:l ~: dois milhões, c~:nto c dez mil, quatrocentos c quurcntu 
cruzeiros). 

Saiu dus Comissões, 20 de agosto de 1976. - Renato Franco, 
Presidente- José Lindoso, Relutor- Dirceu Cardoso. 

ANEXO AO PARECER NY 560, DE 1976 

Redaçiio final do Projeto de Resolução nY 65, de 1976. 

F~tço subcr que o S~:nado Fedentl aprovou, nos termos do :trt. 
42, inciso VI, da Constituição, e cu, , l're· 
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NY , DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Praia Grande, Estado 
de São Paulo, a realizar operação de crédito no valor de 
Cr$ 52.110.440,00 (cinqUenta e dois milhões, cento·e dez mil, 
quatrocentos e quarenta cruzeiros). 

O Senado federal resolve: 

Art. I Y É a Prefeitura Municipal de Praia Grande, Estado de 
São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros li· 
~udos pelos itens I, 11 c III do art. 29 da Resolução nY 62, de 1975, 
do Senado Federal, a lim de que possa realizar uma operação de cré
dito no valor de Cr$ 52.110.440,00 (cinqUenta e dois milhões, cento 
e dez mil, quatrocentos c quarenta cruzeiros), junto ao Banco do 
Brasil S.A .. por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
(FDU), destinada a financiar a execução dos serviços de pavimen· 
tação asfáltica c obras complementares, em uma das pistas da Ave· 
nida Kennedy, naquela cidade. 

Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento de dispensa de publicação que será lido pelo Sr. IY-Se· 
crctário. 

É lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO NY 372, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis· 
pensa de publicação, para imediata discussão c votação, da redação 
linal do Projeto de Resolução n<' 65. de 1976.-

Sala das Sessões, 20 de agosto de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da rcdaçào li na I. 

Em discussão a redução li na I. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam qucirJm per· 

manccer sentados. (Pausa,) 
Aprovada. 
Aprovada a redução final, o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. Há, ainda, oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Agcnor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Desde que aqui cheguei, não tem sido outra minha preocupação 
senão a de alertar o Governo para os grandes problemas com que 
nos debatemos. 

O Pais atravessa uma fase de transição, transição essa para a 
qual buscamos sentir, dentro de nós mesmos, os motivos que a 
tornam tão aguçada. E chegamos à conclusão, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, de que precisamos de leis que possam, realmente, coar· 
dcnar um principio maior cm que prevaleça, acima de tudo, o ho· 
mcm. na sua pujança, na sua dignidade, para que assim possamos 
encontrar os caminhos que tanto buscamos. 
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Quando, no uno passado, apresentava desta tribuna a possibili· 
dade de criarmos uma perspectiva pura o homem rural, era porque 
eu sentia nu própria carne a necessidade de se criar uma nova men· 
tulidade rural. 

O Pais evoluía, a Nação progrediu, mas o homem do campo 
continuava naquele sistema embrionário. Era muito mais fácil 
comprar um tratar do que conseguir um tratorista. Era muito mais 
fácil conseguir os meios pura desenvolver uma tecnologia de irriga
ção do que encontrar, na zona rural, pessoal habilitado a se creden· 
ciar para a execução daqueles projetes. 

Ora, S;. !'residente, Srs. Senadores, como poderemos executar 
um projeto sem prepararmos antecipadamente o homem? O homem 
i: o começo e o fim de tudo. Entretanto, esse trabalho não vem sendo 
feito. O País, evoluindo; e o povo, realmente, não está à altura do 
progresso que estamos vivendo. A sociedade de consumo, massifican
do tudo; a socied01de de consumo, indisciplinada, modificando os 
próprios hábitos do povo, através de uma propaganda solerte, que 
não dá, na realidade, condições para o homem se aperceber de que 
está mudando os seus próprios hábitos. 

Sr. Presidente, isto é muito grave; e é preciso que paremos c: faça
mos uma análise. profunda das grandes transformações que estamos 
vivendo no momc:nto atual. 

Relembro os mc:us tempos de garoto; revejo o mc:u pai, na fazen
da, produzindo extraordinariamente bem; as terras novas, pujantes, 
com produção absoluta. Revejo a minha mãe lutando e ajudando-o 
naquc:la produção; e o que vejo na minha casa, àquela época~ Um 
simples rc:lógio de parede, que só parava quando se esqueciam de lhe 
dar corda. Nada mais existia além daquele relógio de parede. 

Passaram-se os tempos, as terras cansaram; c: o que vejo, hoje, 
na minha região? Automóveis, geladeiras, telc:visões, o progresso que 
chegou, através dessa sociedade de consumo. Mas, olho o homem de 
hoje. na minhü região, e vejo nele o mesmo homem despreparado de 
h{t40 anos. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, passamos a ter um status 
maior: passamos - e é: lógico e justo - a ter maiores ambições. 
Mas, nada ;tprcndemos que pudesse nos assegurar a certeza de que 
poderíamos criar novos hábitos, ou seja, hábitos novos. 

Dai o por que da minha preocupação. Se o homem não muda 
para melhor, se o homem não evolui para acompanhar o de
senvolvimento da sociedade, eu me perguntaria. perguntando ao 
Senado: Para onde vamos ser arrastados, cm futuro bem próximo, se. 
esse homem não for preparado para a realidade que estamos 
vivendo? 

Vou mais longe, Sr. Presidente c Srs. Senadores: cm I 00 
desempregados na minha região, 99 não sabem fazer nada! 

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

O SR.AGENOR MARIA (MDB- RN)-Com prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Faz muito bem V, Ex•· cm 
trazer, aqui, um tema da maior atualidade, que i: o exame do chama
do modelo de desenvolvimento brasileiro, a respeito do qual, 
anuncio à Casa, estou ultimando um trabalho. Mesmo porque, 
assistimos na semana passada ao formal enterro do milagre brasilei
ro. O Sr. Ministro do Plancjamcnto declarava que este é um País 
subdesenvolvido, termo que era praticamente proibido de se dizer há 
alguns anos atrás. E tanto isso é verdade que essa declaração sobre o 
óbvio mereceu as manchetes de toda a imprensa nacional. É o 
reconhecimento tácito do desvio de um desenvolvimento que fez 
ênfase no económico, que trouxe o progresso, que é economicista e 
consumista, mas esqueceu o desenvolvimento propriamente dito que 
é humanista. Há uma diferença muito grande entre progresso mate· 
rial. índices de "cconomês" c a realidade que enfrentamos na no~sa 
região. Dar-lhc-ei um pequeno exemplo, nobre Senador: há pi)UC05 

dias estive cm minha cidade, numa úrca que jit foi a rn<tior produtont 
de algodiio da regiiio, c que hoje niio tem mais nem tml r·é de 
algodão, c encontrei aquela porulaçiio desumanamente tr~.tada pelo 

ch;tmado modelo. Continua com os problemas humanos mais 
elementares, tais como desnutrição, doenças, parcos salários, etc., e 
encantada com a inauguração do telefone com discagem direta 
internacional. que "ligará" - digo ligará entre aspas porque nin· 
gué:m tem condições dt: fazer isso - aquela pequena comunidadt:, 
encravada na miséria, com New York, Tóquio e Londrt:s. V é: V. Ex• 
o tamanho da distorção do dt:senvolvimcnto que se quis dar a t:ste 
País e qut: hoje rt:dundou na maior falha possível, quanto ao 
desenvolvimento propriamentt: dito, isto é:, a progressão do ser na· 
quelu escala de valores que elt:menturmente todos deviam saber. 

O SR. AGENOR MARIA (M DB - RN) - Senador Gilvan 
Rocha, fico muito grato a V. Ex• E a minha presença na tribuna é: 
muito menos para criticar o Governo e muito mais para alertar todos 
os brasileiros. Brasileiros patriotas, brasileiros que, realmente, 
olham o futuro com os pi:s no chão, brasileiros que queiram, na reali· 
dade, prestar um serviço à Pátria comum. E o que vt:jo é: o progresso 
avassalante, a cada dia se dc:senvolvendo mais, e a serviço desse 
progresso o povo se liquidando. 

Lembro-me de que na época dos teares domésticos, o plantador 
de algodão fiava seu próprio algodão e, assim, conseguia o pano 
para fabricar sua rede na sua própria fazenda. Mas, com a tecnologia 
moderna dt:sapareceram os teares domésticos e, concomitantemente. 
a fiação. O homem de hoje que planta e colhe algodão apesar das 
lindas redes que o comércio oferece- alguns deles dormem no chão, 
porque não podem comprar dele. É um paradoxo que não tt:m 
sentido. 

Antigamente, antes das fábricas, antes do progresso, o homt:m 
conseguia fabricar sua própria rede. E com que dificuldade conse
gui;t ele fiar à mão aquele algodão para, depois, fazer o pano da rede 
na qual iria dormir! Entretanto, com o progresso, o homem que fazia 
o fio, transformando-o em pano e, depois, na rede, ele não está 
podendo comprar nem as redes que a fábrica produz. É um parado
xo. um contra-senso, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

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

OSR.AGENOR MARIA (MDB- RN)-Com muito prazer. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Age· 
nor Maria, cada vez que V. Ex• assoma à tribuna surpreende-nos 
pelo inusitado do enfoquc da problemática a discutir. lnegavelmen· 
te. V. Ex• se acha tocado por aquela medi unidade de que falava o 
grande espiritualista, porque no enfoque que faz. agora. V. Ex• 
suscita uma discussão muito séria. O grande dilema: será isto progres· 
so'! Será essa massificação progresso verdadeiro, no sentido de reali· 
zar o homem, o homem-dualismo. o homem-soma c o homem· 
espírito? Será~ Ou nós niio estamos sendo apenas robôs, nós não 
estamos sendo apenas consumidores desta máquina plutocrática, 
que a sociedade de competição de economia aberta criou no mundo, 
d:tndo esse prurido antropofágico de cntredevoramcnto, um devo
rando o outro; multinacional comendo multinacional. Estado 
devorando Estado. para cada um conseguir amealhar o necessário a 
fim de resistir às intempéries: sempre o pé-de-meia, a necessidade de 
acumular. V. Ex• disse com muita propriedade que outrora só tinha 
aquele relógio, mas o homem era feliz, ele tecia a própria rede, 
elaborava seus utensílios, enfim, construía sua felicidade com suas 
próprias mãos. Hoje ele recebe, como consumidor, a televisão. o 
automóvel, este tira no auro do século XX, este novo megatério: 
recebe o fogão à gás. a geladeira, a eletrola, o gravador, apenas por 
empréstimo, porque cm 36 ou 40 meses que ele leva para pagar, o 
utensílio já é feito pelas grandes multinacionais para se deteriorar 
ncs:c tempo, c aquele que criou o hábito do uso desses utensílios ter 
one novmncnte cair nos 30 ou 40 meses de crédito, para alimentar, a 
tnhalhar para os gr;tndes plutocratas do mundo. V. Ex• tem toda a 
razão. E hú nccessid:~dc deste Senado se debruçar seriamente sobre a 
tctnátir:a. Scr(l isto pregrcs:;o ou ~crú uma inversão, uma escravatu
ra? i\liús. jú diz o grande economista Myrdal que esta tentativa dos 
p11vos suhdc~envolvidos de alcançar os desenvolvidos no mesmo 
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ritmo qu~ el~s. comprando know-how, pagundo roy111ltes, pagando 
dividtndo por know-how, ê uma corrida como aquela d~ Aquilts, 
nào chegu nuncu :to fim, vui sC:mpre continuar subdesenvolvido. Nós 
temos que ter unHt civilizacrto nossa, uutóctone, com nossos valores,, 
sem copi:tr ninguém: devemos criar o nosso know·how, desenvolver 
u nossu prôpriu uutenticidade. Meus parabéns, nobre Senador, pelo 
enl'oqu~ qu~ ~stú d:mdo :1 ~st~ problema 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- S~nudor Evandro 
Currdra, minha pr~ocupação ~m r~gistrar este: problema, nesta tarde: 
d~ pl~nilrio quas~ qu~ vazio, ttm o s~ntido de prestar contas ao meu 
próprio subconsciente, de licar b~m. em paz, com a minha própria 
conscii:ncia. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite: V. Ex• mais 
um apurt~'? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
pr:tz~r. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Por isto que 
preconizo a televisão em cad~ia, aqui, para que: o povo soubesse o 
que e>tamos fazendo e não apenas em horário nobre, à noite. Que se 
translirum nossas sessões para a'noite, para que o homem, o Brasil 
inteiro, todos os brasileiros , possam assistir aos nossos debat~s: não 
é: pôr a s~rviço da propaganda do fumo, da cachaça. do conhaque:, da 
cerv~ja e das novelas mal feitas, dos programas de: macaqueação da 
cultura americana. Não se liga a televisão que: não se: veja um lilm~ 
nort~·:tm~ricano. com os costumes e usos duque!~ povo! Querem nos 
impingir uma civilização que: não·nos int~rc:ssa: interessa a nossa. o 
nosso modelo. 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Muito obrigado. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito na sociedade com os 

preceitos éticos e morais consubstanciando-se na alma humana. 
Acredito na sociedade em que o princípio que a fundamenta se 
resguarde dentro desses preceitos. onde fale mais alto a dignidade, 
onde o princípio da fé-cristã se levante a cada hora e a cada instante, 
cm que a família, soberana e poderosa, participe, cnlim, uma socie
dade com um suporte de família c fi:. Mas, sinto, Sr. Presidente c 
Srs. Senadores, que esse suporte básico da sociedade humana está 
sendo absorvido por uma propaganda vcnal, através de uma socic
d:tdc de consumo que, a cada dia, corrompe c prostitui a Nação. 
Sim, é: o que se vé: a cada dia. Daí o porquê da minha presença na 
tribuna, para desopilar o que sinto dentro da minha alma, para fazer 
ver de que precisamos parar para pensar c meditar, c que na 
realidade nito poderemos dcixur que milhões c mais milhões de 
brasileiros, dcsprcparados, continuem à mercê da propaganda 
desonesta, dirigida, com-a finalidade exclusiva do lucro fácil, na mão 
daqueles que tem, cm seu poder, os cordéis da próprias mentalidade 
humana, modilicando os próprios hábitos da sociedade c levando a 
cada lar a necessidade de possuir uquilo para o que não está 
preparado, nem pura usur. nem para possuir. 

Vejo na minha região pcssous, comprando determinados clctro
domésticos, os quais não sabem nem lidar o aparelho, compr:tm-no 
para mostrar ao vizinho que estão comprando, no afã da vaidade 
que cresce a cada dia cm nossa gente, pelo seu despreparo. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, é necessário que o Governo se 
volte para essa realidade. Precisamos preparar o nosso povo. Mas, 
deixar mais de 70 milhões de brasileiros jogados à sua própria sorte, 
à mcocê de uma proparanda massilicantc, que a cada dia o leva para 
onde quer, é um perigo Sr. Presidente c Srs. Senadores: é um perigo 
c ao mesmo tempo é um verdadeiro cscitrnio: zombam do povo c 
fazem dele o que bem entendem: ao bel-prazer, ao sabor deles, eles 
acaham com um produto o.u elevam este mesmo que desgraça. A 
propaganda que tem o privilégio de endeusar é a mesma que tem o 
privilégio de acabar. Estamos subordinados a essa propaganda 
massiricantc que n~o cst;'J nas m~o~. do Governo - o Governo é um 
mero espectador- m:1s que est(t, cada dia, absorvendo a consciência 
pútria c levando o País para uma situaç~n cada vez mais catastrMica. 

Sim, porque s~ mudu os hábitos tem, também, o pod~r de mudar a 
própria mentalidade. 

Vejo na minha t~rra p~ssoas que temiam dever e, que, hoje, 
correm p:tr:t dever mais :linda. Observo, na minha t~rr:t, que us moei·. 
nhus tém, hoje, um procedimento tot:tlmc:nte diferente do das su:ts 
miics. E p:tr:t pior! J>or que aquele procedimento totalment.t dil'e
r~ntc'! Por conta da propagand:t deson~sta, Sr. Pr~sident~ 
Srs. Scnadorts, que muitas vezes cria, no próprio lar, uma situação 
tal que o dono da casa, para licar contra, teria que ficar contra a 
própria família. Sei de casos c:m que: o dono da casa teve que ficar 
sozinho contra toda a família. Por qui:'? Por que a família queria 
assitir a novd:t enquanto c:lc: queria jantar, c: visto que chegara 
:ttrasado do trab;tlho :_ pasmem os Senhores - licou sem jantar 
porque u família toda achou que só se deveria servir o jantar depois 
da novda! 

O Sr. Gílvan Rorha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, vi: por este País afora: o homem não manda mais na sua 
casa. E isso porque o poder da propaganda i: tão cruel, tão avassalan
te que da joga a família contra o próprio dono da casa. É preciso que 
se tenha cuidado com essa propaganda, essa propaganda que: tem 
dois minutos de programa~ tri:s de propaganda, Sr. Presidente. Exis
tem mesmo casos em que a propaganda~ maior do que o programa, 
mas as pessoas t~m que se curvar ante a propaganda, porque ela faz 
aquilo que interessa à sociedade de consumo. E o que interessa à 
sociedade de consumo ~o lucro, saia de onde sair, crie os problemas 
que possa criar, aconteça o que acontecer, porque infelizmente essa 
sociedade de consumo, que está a cada d:a prostituindo a própria na· 
cion:tlidade, pertence a um capital apátrida, que não veio para aqui 
licar, mas veio para ganhar o dinheiro. E enquanto possam ganhar, 
cada dia mais e mais, eles· ganharão. Daí eu alertar o Governo para o 
acontecido, e me permitir, mais uma vez, dar o aparte ao Sr. Senador 
Gilvan Rocha, que, tenho certeza, está comigo dentro da realidade 
em que hoje vive nosso País. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB'- SE)- V. Ex• tem a maior clari
vidência, Sr. Senador, ao cuidar desse tema. E não está falando em 
bases utópicas. V. Ex• sabe, esta Casa sabe, esta Nação sabe, que a 
opção foi o Governo que fez, pois foi ele que optou por um modelo 
consumista, um modelo que persegue o "ter mais", esquecendo que 
o homem deseja é "ser mais". Tanto isso é verdade, Sr. Senador, quei 
enquanto V. Ex• discorria, com essa sabedoria c intuição que todos, 
lhe reconhecemos, eu-me lembrava de uma pequena historieta, de um. 
homem insuspcitíssimo, porque é um dos papas da moderna ciência 
económica do mundo, John Kenncth Gailbraith, que dizia que se 
continuarem essas distorções do termo desenvolvimento não está 
longe o dia ~m que, ao chegar ao paraíso, São Pedro ao invés de 
cobrar, àquele candidato ao C~u. as coisas que ele fez na terra, ele 
fará a seguinte pergunta: Mc•1 !ilho, quünlos pontos você colaborou 
rara aumentar o produto interno bruto do seu país? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado, 
Senador Gilvan Rocha. O espírito magnífico de V. Ex• ainda lhe dá 
a oportunidade do otimismo para, através dele, sentir que ainda po
demos brincar nos dias aluais. Não sou homem pessimista. Mas, o 
que sinto na minha terra c vejo a cada dia que lá volto é a mudança, 
cada dia maior, dos costumes c dos hábitos do povo. E uma 
mudança para a qual o povo não está habituado nem preparado. Na 
minha terra é muito mais frtcil um homem comprar um rádio de 
pilha do que um quilo de carne: porque o quilo de carne ele só 
compra se tiver dinheiro no bolso, c o rádio de pilha vão lhe oferecer 
na porta, para pagar quando quiser c como puder. f:. esse crédito 
incscrupuloso c indisciplinado que está levando este País para o 
abismo! 

Não sou contra o capital, absolutamente, mas ele precisa ser 
rlisciplinadn. ciu o Governo disciplina o capital, organi1.ando a socic· 
dmlc de consumo, ou seremos arrastados, dentro de pouco tempo, 
para uma situaçi1o muito difícil, porque n que está mudando hoje é a 
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própria m~ntalidad~ do povo. N à o sào só os costum~s; o povo ~stá 
ficando extrov~rtido ~ indomáv~l. s~nt~-s~ qu~ o hom~m ~stá 
mudando. E não i: puna m~nos! Mas, s~ ~ssu mudança acont~c~ss~ ~. 
paraldument~. o homem estiv~ss~ s~ndo pr~parudo, não t~ria u 
menor importânciu. Mus estilo mudando o homem simpksm~nt~ nos 
s~us húbitos, ~ ~~~ continuu s~m sab~r fazer nadu ~ não ~stá s~ndo 
preparudo par<a nada! O medo i: ~ste: o hom~m está sendo desviado 
pur<l ter. um hiabito e, uo mesmo tempo, não ~stia sendo pr~purudo 
para manter aqud~ hábito. 

Sr. Pr~sid~nte e Srs. S~nadores, não i: tão profundo qu~ não s~ 
possa conh~c~r; i: quas~ primário! s~ ~nsino o homem a fazer um 
prato, de o faz, come e gosta, ~ se não o preparo para pod~r usar 
aqud~ prato, o qu~ ~stou fazendo'? Estou criando uma situação difí
cil, porque, d~pois de d~ s~ acostumar a t~r aquela comida, d~ não • 
qu~r voltar a com~r um pnllo inferior. Est~ i: o grunde probl~mu do 
nosso Pais. 

Em todo o Nordeste, vários Gov~rnadore•. a partir do meu 
Estado - Rio Grande do Norte -. compraram muitos tratares. O 
nosso Estado comprou, há quatro anos, 350 tratares. Uma fortuna! 
Dinheiro empr~stado a juros, com corr~ção monetária. Pois bem, 
ch~garam os trator~s. Ficou no ~xt~rior a divida. E lá estão os trata
res quebrados. Por quê? Porque foi fácil comprar o tratar, mesmo 
tomando dinhdro emprestado. E por que não foi fácil preparar a 
juventud~ rural para dirigir aqueles tratares? Não! Foi mais fácil 
tomar o dinheiro empr~stado, comprar os tratares, mas não foi fácil 
preparar o homem para dirigir a máquina. 

Hoje, mais d~ 300 tratares estão quebrados, sem alguns deles, 
200 horas d~ uso. Quebrados, por quê? Porque foram dirigidos, 
operados por pessoas que não tinh-Jm habilidade para isso. Eu m~ 
pergunto: para aonde vamos ser arrastados? Um Pais que precisa 
tomar dinheiro emprestado para comprar os seus bens de capital e 
não prepara o homem, que i: mais fácil, mesmo sem poder comprar a 
máquina, do que encontrar o homem que possa dirigir aquela máqui-
na. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelo amor de Deus! t claro, meri· 
diana e lógico que não podemos continuar assim, porque milagre 
não vai acontecer ... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Muito bem! 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- O que não aconteceu! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Milagre não vai 
acontecer. Quando pedi, no ano passado, que se preparasse o 
homem do campo através do Serviço Militar, é porque exemplos 
como este tenho dezenas, milhares, para contar desta tribuna. Tenho 
exemplo mais grave do que o do tratar. O homem recebeu o pulve
rizador c o inscticida- morreu ele, a mulher, os filhos e os peixes do 
açude. porque ele nunca foi orientado para saber o que era aquele 
inseticida, como trabalhar com o inscticida c como operar com a 
máquina. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, outra aberração gritante. 

O Sr. Paulo Brossard (MDD- RS)- Alarmante. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Cito o caso dos 
cultivadores que há trinta anos chegaram ao meu Nordeste, Nordes· 
te onde havia o algodão, arbóreo, perene, de alta produtividade, 
conhecido como um dos melhores do mundo, senão o melhor, 
porque, àquela época, há quarenta anos, tinha uniformidade, tinha 
todas as características que hoje possui o algodão do Egito. 

Jú disse desta tribuna que o filho perguntava ao pai: -papai, 
foi o senhor quem plantou este pé de algodão? Ele respondia: não, 
meu filho. Foi seu avó. 

Pois bem, entregaram a múquina ao cultivador, ao rurícola, mas 
não prepararam esse homem para trabalhar com aquela máquina, c 
o que aconteceu? Acahnram-sc as terras do Nordeste, o húmus foi ar· 
rast<Jdo para os rios c para ,1 mar. Pegaram os cultivadores, que nuo 
foram rrcparados, c procurnrmn. dentro de uma filosofia, fazer com 
que esse.; cultivadores trahalha~scm o menos possível. Nos terrenos 

acid~ntudos, cortavam num só sentido. Nu primeira ~nxurradu, a 
águu lcvuva d~ roldão abaixo todo o húmus da t~rru, ~acabou o algo. 
dão p~rene no Nordest~. Hoj~. com quatro anos, o algodo~iro já 
morre, porqu~ ac<abaram as nossas terras, d~vido à aplicação d~ um 
cultiv<Jdor, de umu máquina pura a qual o hom~m não foi pr~parado. 

São ~xemplos qu~ cito d~sta tribunu, para wr s~ consigo d~sp~r
tar não a at~nçào dest~ Governo, mas d~ todos os Gov~rnos, deste~ 
dos futuros. 

Não pod~r~mos des~nvolver ~st~ Pais s~m a evolução do 
hom~m. 

Dizia eu, no ano passado, ao Superint~nd~nt~ da SUDAM, Dr. 
Hugo d~ Almeida: "Doutor, os proj~tos que V. S• tem em mãos,~ 
qu~ acaba d~ l~r. são os mais bonitos qu~ já vi em minha vida. No 
~ntanto, o probl~ma não i: proj~to, porqu~ os temos para ~ncher 
todos os c~stos e balaios qu~ t~mos n~st~ Pais. O probl~ma i:, sim, 
como ~xecutar ~ss~s projetas. Como vamos ex~cutá-los, s~ não temos 
como fazê-lo'? Ontem, no passado, ~ra muito fácil trabalhar as terras, 
Eram t~rras virgens. Então, o homem, o chamado jeca-tatu, com a 
enxada ~ a sem~nte, produzia uma barbaridade. Passaram-se os 
anos. Veio a ~rosão, vieram as pragas, veio a competitividade, veio o 
modernismo, veio a sofisticação, apareceram os inseticidas, apareceu 
tudo, e, hoje, esse homem não pode continuar o mesmo homem de 
há 40 anos. Há 40 anos não existi<l a erosão, não existia a máquina, o 
ins~ticida, a praga. Ele plantava e produzia rotineiramente. Mas, 
hoje, há tudo isto e quer-se continuar a produzir com o mesmo ho· 
mem de 40 anos atrás. O grande problema está ai. 

Precisamos preparar o homem, mas o capital- não sei por que 
- parece que teme a preparação desse homem, como, se lhe desse 
oportunidade de se preparar, ele pudesse viver independente. 

Pelo amor de Deus, o de que precisamos i: usar o homem dentro 
da sua capacidade, dentro do que ele possa aprender e fazer, para 
que o capital se desenvolva e progrida. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Permite V, Ex• um 
aparte'? 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Com o maior pra· 
zer concedo o aparte ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senador Age
nor Ma ria, exatamentc no meu aparte ressalto a oportunidade do 
discurso de V. Ex• na tarde de hoje, porque, sendo V. Ex• homem 
do Nordeste c se encontrando em nossa Região o Senhor Presidente 
qa República, terá Sua Excelência que ser ainda mais sensível a esta 
exposição, tão clara c tão contundente, que V. Ex• faz. neste instan· 
te, da tribuna do Senado. Como sabe V. Ex•, como sabe o Pais, o 
Presidente Ernesto Gcisel deslocou-se, hoje para o Estado de 
Pernambuco, a fim de realizar, em Recife, o lançamento do Projeto 
Sertanejo, alternativa apresentada pelo Governo para assistir à zona 
úrida do território nordestino. É um momento de muita significação 
para o seu Estado, para o meu Estado, cntim, para todas as Unida· 
dcs da Federação que se encontram no Polígono das Secas. Portanto, 
faço votos que esta manifestação de V, Ex•, da tribuna do Senado 
Federal, tenha ampla ressonância c chegue ao Senhor Presidente da 
República, para que partam do Governo. do Chefe da Nação, outras 
medidas efctivas que possam acelerar o desenvolvimento do Nor
deste c o bcm-estar dos seus habitantes. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Mauro 
Bcncvidcs, o aparte de V. Ex• não só ilustra o meu pronunciamento 
como me dá forças para continuar nesta luta, que é a nossa luta. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer, 
Senador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (1\.IDB- R.l)- Estou de pleno aCl1~do 
com V, Ex• O homem d:-~ campo, hoje, cstú diante de um ambiente 
completamente diverso daquele de outros tcmros. f: o inscticida, o 
aumento das pragas, uma série de artifícios, c as soluções são as 
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mais complexas. Não adianta o banco di:ter que empresta mais 
dinheiro, não adianta dizer que os inseticidas são os mais modernos, 
que o homem do c;tmpo \em isso, \em aquilo, se nilo houver prepara· 
cão. O problema é a preparação. Se o homem do campo não souller 
lidar com a v;~c;~, tirar o leite, se não souber cuidar das galinhas, dos 
seus aninwis, isso tudo i: fanwsia. Lembro-me que, ao tempo em que 
era deputado, sai;~mos realizando comandos, eu, o então Deputado 
Café: Filho, o Deputado Fernando Ferrari, de saudosa memória, c 
tm jornalista do Correio da Munhii, hoje Conselheiro do Tribu
nal de Contas do Distrito Federal- Heráclio Salles, rapa:t de muito 
valor, muito digno. Era o Comando Jornalistico Parlamentar. !amos 
em todas as direcões, fazendo pesquisas. Um dia, fomos a Santa 
Cru:t, lá no Est:tdo do Rio de Janeiro. Fomos ver a Colônia Agrícola 
da Santa Cruz. Era uma desolação. Conversamos com aq udes 
agricultores que havi;~m adquirido terras por preço barato, pois o 
Governo havia desapropriado uma fazenda por lá e vendeu as terras 
aos agricultores a preço bem acessível. Parece-me que eram áreas de 
10 hect:tres. Quase que a maioria estava na mais absoluta miséria. 
Chegávamos ao lugar e perguntávamos: como vai~ - Mal. - Por 
qui:~ - Porque, quando vêm us chuvas, o rio transborda e a nossa 
plantação fica perdida. Se não vem enchente, é: urn calor danado, um 
sol. uma seca terrível e a plantação morre. - Qual é a sua 
orientação, perguntávamos. Não há mais o que fazer. Vendo isso 
aqui por qualquer quarenta ou cinqUenta contos de ri:is. Era a expres· 
são do tempo. Quando iamos saindo, apareceu um japonês numa 
bicicleta e também, na mesma bicicleta, na sua garupa - como diz, 
aqui, o Senador gaúcho- vinha a esposa. Mandamos que parasse. 
-O que i: que você faz aqui?- Sou agricultor.- Qual i: a sua área? 
- A minha área i: igual à dos outros. -Como vai a sua gleba~ -
Vai muito bem. - Você pretende vender~ - Eu, não! - Está 
ganhando dinheiro?- Mui to.- O que você fal!- Planto tomates. 
-A colheita este ano vai ser boa?- Mui to boa. Vai ser uma grande 
colheita, c vou ter um grande lucro. Isso com a maior naturalidade. 
- Qual é o seu artificio, qual o milagre que você faz? - Muito 
trabalho. - i\>~ as os brasileiros também trabalham e não conseguem 
nada.- Bom. cu tenho orientação técnica que vem de uma organiza. 
çào de São Paulo. Ele disse que quem o orientava era a Cooperativa 
de Cotia. Então, de recebia orientação, ia lá o agricultor, ia lá o 
técnico. e lhe davam as diretrizes, enfim, era um homem preparado 
para cuidar a terra. O outro não estava preparado. O que estava 
preparado ganhava dinheiro c o que não estava, perdia dinheiro. De 
modo que não adianta nada, se não houver- como V. Ex• disse
um preparo. Esse é: que é: o grande trabalho, essa deveria ser a meta 
prioritária do Ministério da Agricultura: preparar o homem. É sô. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado, 
Senador Benjamim Farah. 

Quanto mais analiso o problema do nosso Pais, mais chego à 
conclusão de que a nossa salvação está na agricultura. O Brasil é um 
Pais eminentemente agrícola. Por muito que possamos evoluir in· 
dustrialmcntc, por muito que a tecnologia possa avançar no Pais, te· 
mos de convir que é inteiramente inviável disputarmos o comércio 
internacional com nações como os Estados Unidos, a República 
Federal da Alemanha c outros. Se não temos condições, no campo 
internacional. de competir cm termos de igualdade, nãci podemos 
relegar a agricultura a segundo plano. Só poderemos desenvolver a 
agricultura se o homem evoluir. No ano passado, disse ao Ministro 
do Exército que eu reconhecia os esforços de todos os Governos 
Revolucionários para desenvolver a agricultura brasileira, mas que 
não acreditava que ela pudesse desenvolver-se. S. Ex• perguntou-me 
por que cu. que reconhecia os esforços dos Governos Revolucioná· 
rios crn desenvolver a agricultura nacional, ao mesmo tempo não 
acreditava no seu desenvolvimento. Respondi a S. Ex• - c repito 
agora - que não acreditava que alguma coisa pudesse desenvolver· 
se sem que o homem evoluísse. c sem evolução do homem nada se 
desenvolve neste Pais. Disse a S. Ex• que é muito mais fitei! comprar 
um tr:1tor do que conseguir o tratorista. E fa7.ia ver ao Sr. Ministro 
da necessidade de se preparar o homem rural, profissionalizando a 

juventude agrkola utrav~s do Serviço Militar. Hoje está diferente de 
antigamente. Hoje, o rurícola foge do campo para prestar o Serviço 
Militar. P<tssa um ano prest:tndo aquele Serviço. Ele quer servir ao 
Exé:rcito. Fa:t determinados acordos e dá um jeito de servir. Quando 
termina ;tquele lottj!O ano de aprendizugem, a Pátria gunha um 
r~servista; :t lavoura, cm geral, pc:rd~ um tr:thalhador; e, comumente. 
o asfalto ganha um marginal, porque ele não aprendeu nada, a não 
ser a arte militur. Mas, na vida civil, ele não vai usar aquilo. O que 
pedi a S. Ex• o Sr. Ministro foi que, paralela à disciplina militar, a 
juventude agrícola recebesse a profissionalização rural. Passando o 
jovc:m de 14, 15 anos, um, dois anos ali, trabalhando e aprendendo, a 
Pátria ganharia, naturalmc:nte, um reservista, e a lavoura receberia 
de volta um homem sabendo o que é cultivador, o que é pulveriza· 
dor, o que é a máquina enfim. 

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

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer, 
Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Seria à guisa de um 
serviço pré:-militar, como havia outrora, no meu tempo e no de 
V. Ex•- acredito que somos da mesma geração. Quem freqUentava 
aquele pré-militar, dentro da própria escola, estava isento do Serviço 
Militar depois. Quer dizer, poder-se-i a fazer um serviço pré-militar 
agrícola. Quem se suhmetcsse a essas instruções naquela faixa, 
durante um, dois ou tri:s anos, ficaria isento do Serviço Militar. Não 
se fazer propriamente um batalhão rural, porque, se não me engano, 
o eminente Ministro do Exército ;tlegou que era assunto que fugia à 
alçada d;1quela Arma. De fato, o Exército tem uma competência, 
uma nornw, uma diretriz, e não podia desvirtuá·!<~. Mas far·se-ia o 
serviço pré-militar. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Evandro 
Carreira, o que vejo cm nosso Exército, graças a Deus, é aquela 
disciplina magnilica que ele possui, é a estrutura que só ele tem em 
termos morais, disciplinares, etc. O Exército prepara o recruta para a 
vida milit<~r. Já existem no Exército batalhões ferroviários, rodoviá
rios. Assim. passaria a haver batalhões rurais, que iriam preparar a 
juventude rural para o Serviço Militar, protis~ionalizariam aqueles 
jovens para voltarem ao campo conhecendo realmente o que é: a 
agricultura. O nosso rurícola- confesso- não sabe para onde vai 
a ;~gricultura. Em cada 100 agricultores, 90 não sabem o que é cro· 
são, nem conto evitá-la; cm cada I 00 agricultores, 90 não sabem o 
que é semente sclecionada; 90% não sabe das qualidades dos insetici· 
das que temos e em que pragas podem ser aplicados. 

Pelo amor de Deus, se esse homem não sabe o que é isso, como é 
que ele vai evit<tr a erosão. pois é ele quem trabalha a terra? Como é 
que ele v<ti combater aqucl;~s pr;~gas r;~cionalmcntc, se não sabe o 
que é um inseticida'! 

É o que vem acontecendo. 
O comerciante desonesto vende alho por bugalho. vende 

inscticida, muitas das vezes, resfriado, vende semente resfriada, e tica 
o homem, a cada dia, fugindo da tecnologia, porque está sendo vil· 
mente enganado por comerciantes inescrupulosos. Por que está sen· 
do enganado? Porque ele não conhece. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite-me V. Ex•? 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Com prazer ouço o 
ap<trtc do nobre Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- V. Ex• falou na erosão. 
Realmente é um problema da maior seriedade, porque pode-se di1er 
que a tcrr<t, se é uma propriedade individual é, também, um patri· 
mónio social. de modo que uma gcntção não pode destruir a terra. 
tem de transferi-la. tem de transmiti-la :'ts gerações futuras. Portanto, 
a questão que V. Ex' aborda nesta tarde é da maior signilicaçào 
nacional. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado, 
Senador Paulo Brossard. 

I 
I 
I 
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O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) -- Permite V. Ex• um 
upurtc:'? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer, 
Sc:nudor. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- f! importante, porque 
V. Ex• situou o problema da erosão com o apoio do nobre Senador 
Paulo Brossard. Eu quero situar um outro ll)Uito mais si:rio, que i: o 
uso do insc:ticida, do fungicida, do antibiótico que i: um matador de 
vida. Nobre Senador, não é apenas o ruricola que não sabe a utiliza
ção do inseticida, são os técnicos. Vou dizer a V. Ex•. aqui, c: a toda 
a Nação: o inseticida, o fungicida est~o superados, são os maiores 
destruidores do solo, c:ies destroem mais do que a erosão. Hoje, já se 
sabe que a aplicação do iuseticida, do fungicida, é uma arma de dois. 
gumes, altamente perniciosa, porque, quando ela protege uma 
espécie vai destruir o ecossistema que garante a vida de outras 
espécies e da própria vida microorgânica do solo. que a chuva, 
depois, leva para os rios e também vai adulterar a flora e a fauna dos 
rios. Hoje não se cogita mais disso. Hoje está-se tentando a 
adubação biológica, com a própria matéria orgânica. Quem está 
usando inseticida, ainda, são aqueles povos que estão angustiados 
mas os que esião na verdadeira vereda do desenvolvimento já estão 
superando o antibiótico, o herbicida, o insc:ticida, o fungicida e 
caminhando para a adubação biológica, com a própria matéria 
orgânica, com o detrito orgânico ou então com o que se está des
cobrindo agora, que é: o mais atuai e o mais moderno, o uso de 
microorgailismos, de bactérias, de fungos, de líquens, que ti:m a 
propriedade autotrófica, eles elaboram a matéria orgânica do 
próprio ar e dos resíduos existentes no solo, elaboram amónia, 
hidrocarbonetos, aminoácidos, que •1ão abastecer as plantas. É o que 
acontece com a braquiária, uma gramínea que tem na sua raiz uma 
bactéria, essa bactéria tem a propriedade de fixar o nitrogénio no ar e 
transformá-lo cm subst:incias nitrogenadas, tornando a reabastecer. 
Tanto assim. que se faz hoje um cultivo cm simbiose de gramínea 
com leguminosas porque a gramínea dá o· aminoácido para a 
leguminosa. Não se usa mais inseticida porque destrói o equilíbrio 
biológico do solo e d~ água. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Obrigado, Senador 
Evandro Carreira, pela verdadeira aula que V. Ex~ presta nesta tar
de, enriquecendo meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, - especialmente o Sr. 
Presidente, que é homem do Nordeste- conheço municípios do Rio 
Grande do Norte eminentemente agrícolas, municípios 100% agrí
colas: pois pasmem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ne:;tes municípios 
existem representantes du Volkswagen, da Ford. da Chevrolct, 
representantes de vendas de todas as marcas de a~tomóvc_is. 
representantes de todas as marcas de televisão, de geiadetra, c nao 
existe uma casa, uma só casa. que venda produtos agrícolas ou 
veterinários. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tem sentido num País 
eminentemente agrícola, um município !00% agrícola - não tem 
outra atividade a não ser agricultura - ter um represenrontc de 
automóvel, do caminhão, da geladeira, do televisor, mas não ter uma 
casa vend.cndo, nem muito caro, explorando muito, produtos agrí· 
cola-veterinários. 

Sr. Presidente, tem sentido uma coisa dessas? E uma aberração, 
é um paradoxo, que sinceramente cu não entendo. Para onde 
estamos sendo arrastados'? Um município eminentemente agrícola, 
toda aquela comunidade vive em função da agricultura, procura-se 
um produto agrícola-veterinário para comprar, nã?. tem. Mcsm.o 
sendo caro não tem. Mas a geladeira, o rádio, a tclcvtsao, o automo
vci, o agente estil na porta de cada um, a cada dia: "Recebi essa mar
ca. vocé compra, paga como puder." . 

Sr. Presidente, é preciso que õ Governo se volte para essa reali
dade c estude, profundamente. as transformaçocs sócio-económicas 
por que nôs podemos passar, a cada dia. neste País. Poder ii~ arrastar
nos para uma situação irreversível, porque não tem sen!ldo :-. cu 
torno a repetir porque, sinceramente, é gritante - um muntctpto 

100% agrícola ond~ o r{tdio, a geladeira, a tekvisão, o automóv~l s~ 
compram c:m casa, para pagar como quis~r. c: s~ precisar de: produto 
v~tc:rinário ou agrícola, mc:smo sendo ~xplorado, não ter para 
comprur, porque: não existe uma >ó loja vendendo estes produtos 
na411dc: município que: tem rc:presc:ntant~s de: toda a indústria de: 
dctrodom~sticos c de automóveis. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS) - E um depoimento 
impressionante: c:ssc: qu~ V. Ex• acaba de dar. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Paulo 
Brossard, não é só um município, ~u conheço vários municípios do 
Nord~stc com essas características: c conheço, também, que, até: ho
je:, não vem sendo tomada nenhuma providência para conter " 
g~nância, o anseio de lucro da sociedade de consumo, qu~ continua 
faz~ndo o que bem entende. Ligu~ o televisor c veja a propaganda 
desenfreada, fixando na mente de cada um de nós como devemos nos 
comportar c: quais os hábitos que devemos ter: a cada dia, de manhã 
uo meio-dia e à noite, a qualquer hora que ligarmos a televisão. 

O Sr. Evandro Carreira (M DB - AM) - E propaganda 
subliminar. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Ela é dirigida para 
qu~ nós passemos a ser escravos da sociedad~ de consumo, como já 
somos escravos de muitas coisas. Na minha casa, se faltar o gás, eu 
passo o fome: não tem fogão a lenha, nem a querosene, nem a •·ar
vão, não tem mais fogão de espécie alguma, só tem a gás. Subor
dinado, sujeito, escravo do fogão a gás. Levado por quem a esta 
situação'? Por uma sociedade de consumo corruptora. Ela corrompe, 
mistifica, ela muda o próprio hábito da pessoa, dentro de uma reali
dade gritante. 

Eu conheço fogão a gás, por incrível que pareça, lá dentro do 
roçado, na zona rural. O sertanejo está olhando a lenha, e tem um 
fogão a gás dentro de casa. Comprou pela vaidade, para mostrar ?o 
vizinho que ele tem um fogão a gás, pela sofisticação de uma socte
dade que, a cada dia, corrompe e prostitui este País. 

O Governo precisa orientar, criar diretrizes de base que possam, 
realmente, criar uma mentalidade, nem de 8, nem de 80, porque a 
que está aí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ela é mais de 80, ela já vai 
a mil quilómetros por hora, e a velocidade é de uma tal ordem que, se 
o Governo não tomar uma providência, quase que imedi::ta, pois 
urge essa providência, amanhã talvez se faça tarde. A sociedade de 
consumo está ficando tão poderosa, que ela pode, a bem dos seus 
interesses subalternos, derrubar o próprio Governo: o Governo 
precisa alertar-se para essa realidade: o lucro astronómico dess~s 
empresas, a cada dia maior: elas podem ficar donas do poder econo
mico, e donas do poder económico, o Governo precisa estar muito 
forte, para tomar alguma atitude contra elas. Já veio agora, quando 
o Governo do Presidente Gcisel começa a tomar as primeiras provi
dencias, ainda quase que tímidas, no campo económico, os indus
triais de São Paulo, do Rio de Janeiro, as Confederações se reunin
do, para pressionar, acintosamente, o Governo, pórquc este está 
nrocurando tomar providências para conter a onda do lucro fácil na 
I , 
mão de alguns, evitando justamente a inflação a cada dia mator. 
Porque reconheço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a maior válvu
la inflacionária deste País está no crediário. Sim, está no crediário, 
que dá oportunidade às pessoas para que comprem o que não preci
sam c paguem com o dinheiro que não têm. O crcdiârio, infelizmen
te, esta a realidade, dá a oportunidade de as pessoas comprarem aqui
lo que não precisam. Conheço pessoas que não ti:m tanta renda: mas 
possuem três televisões, cinco rádios, quatro bicicletas. "Fulano, 
para que voei: quer tanto rádio c tanta bicicleta?" "Facilitaram-me. c 
dizem que vai subir c cu estou comprando c comprando ... " Mas vem 
uma marca diferente c ele precisa comprar. É uma geladeira que faz 
geio sem ter água c ele precisa compr{t-ia, c lá vai ... É a sociedade cor
rompendo. f~ uma monstruosidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador. me 
concede um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito pram. 
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O Sr. Evandro Carreln (MDB - AM) - Estas plutocrucius 
que süo us grandes multin:tcion:tis já corrompem governos, já der· 
rubur:un gowrnos, não ~ novidude. Haja vist:t u Comissão P:trlu
menl:tr de lnquéril!l instituidu pdo Congresso norte-americano, 4ue 
apurou :1 prittic:t do suborno por parte du Loockhed c de outrus lir
m:ts mullinucion:tis, corrumpendo povos, destruindo nações, der
rubundo governos. Não é novid:tde. Quundo os governos nftu :llen
dem aos interesses dessas plutocraci:ts, das se organizam às vezes cm 
cartel, cm oligopólio c p:trtcm para u subversão, pura a corrupçüo, 
destruindo c derrubando governos que se antepõem à expansão dos 
seus tentáculos. Já aconteceu. É só recorrermos aos Anuis do Con
gresso norte-americano. 

O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, chegamos a tal ponto, a uma situação tão delicada, que o 
que se v~ ~quem só tem o tr:tbalho e nada muis, o assalariado c um 
só sulúrio. Em cada três pessoas, duas conseguem um emprego, uma 
niio o consegue. 

Há desemprego cm nosso Pais. E é lógico que tem que haver: a 
N:tção cresceu, o povo não está preparado para assumir determina
das funções, existe o emprego, mas eh: não está capacitado para as
sumi-lo. Então, chegamos a um ponto muito importante e triste: o 
homem consegue, depois de dois ou três meses desempregado, o 
emprego de assalari:tdo. A única mudança que há i: que de continua 
passando privações empregado, porque o emprego não vai fazer com 
que ele deixe de passJr fome. O salário minimo não atende às suas 
necessidades. Mas, quem tem o capital tem tudo. A infl:tção que está 
ai tem beneficiado demais a quem.Jem o que vender, porque, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, quem tem o que vender, na proporção cm 
que u inflação, chega fica mais rico, porque o que ele possui passa a 
se valorizar mais. Mas as pessoas que nada têm para vender c de 
tudo compram ficam mais pobres e mais desgraçados. 

Quero, antes de deixar esta tribuna, pois viajo agora às 6 horas e 
JO minutos para Natul, no Rio Grande do Norte, agradecer à Casa a 
dcferê:nciu dos apartes. a atenção. Mas. quero pedir a atenção do 
Governo, que nenhuma culp:: tem disso que está acontecendo, mas 
lcrú muita culpa, se não procurar tomar :ttitudcs enérgicas neste 
campo sócio-económico: terá muita culpa. se não procurar conter u 
propaganda desenfreada que massifica este Pais: lerá muita culpa. se 
hão tiver a coragem de enfrentar esses grupos fortes e poderosos, já 
nos dias de hoje. Sim. terá muita culpa. 

Mas a minha presença nesta tribuna é na certeza de que c Presi
dente Gciscl continuarú a tomar as mcdidus necessárias para conter 
cssu onda criminosa de umu propaganda scviciosa, que vem, real
mente, corrompendo a nossa sociedade. 

Agradeço, Sr. Presidente. c peco a Deus na sua bcm-avcnturan
çu que ilumine a consciência daqueles que têm cm mãos o Poder 
neste Pais c que possamos, através de leis, leis defendendo o interesse 
maior c não leis encomendadas, não interesses subalternos mas. o in
teresse maior du comunidade c do nosso Pais. 

Mui to obrigado c até umu outra oportunidade. se Deus assim o 
permitir. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o se
guinte discurso.")- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Retomo o tema principal do meu discurso da semana passada. 
que se reportava à devastação da Floresta Amazónica, c ao seu tema 
accessório, que era o comportamento da Volkswagcn do Brasil, na 
concretização de um projeto agropccuário no Sul do Pará. 

J[I é notório que o Sr. Presidente do I BDF desmentiu as ale
gações do Sr. Presidente da Volkswagcn do Brasil c provou que ele 
estava a par da multa que !h c fora endereçada por um dcsmatamcnto 
que ocorrera, no seu projeto, no Sul do Pará. ' 

Mas, Sr. l'rcsidcntc, voltemos ao tema principal: a devastação 
da norcsta ama1.ônica c lembremos que o Nordeste, muito bem 
interpretado na palavra do nobre Senador Agcnor Maria c dos ou· 

tros rcprcsentanics, 'uqui nesta Casu. Foi outrora, principalmente, a 
orla <lllüntica uma flor~sta riquissima, que o espirita predador des· 
truiu c I.JUe, hoje, o nordestino paga o tributo da dcvast:tçào t.JUe 
houve outrora. 

Leio, Sr. Presidente, o depoimento do Sr. Secretitrio Especial do 
meio :unbientc, rcgistr:tdo no Jornal do Brasil, do dia IS de julho de 
1976. Esse depoimento~ umu grave denúncia, i: um depoimento da 
mais gr:tvc importância e há necessidade de nós nos debruçarmos so
bre ele, com seriedade, c não façamos o que fizeram alguns es
tudiosos c pretensos conhecedores da problemática brasileira, prin
cipalmente florestal, nos idos de 1952, com rel:tcão ao Paraná. 

Leio este trecho da confer~ncia proferida pelo Professor 
Warwick Stcvam Kcrr, Diretor do Instituto Nacional de Pesquisa da 
Amazônia, :tqui no Senado, na Comissão de Agricultura, porque i: 
um depoimento seriissimo a que ninguém deu a importância devida 
naquela época, mas que hoje estú-se dando, no Paraná: 

"Em 195~. cm uma reunião da Socicd:tde Brasileira para 
o Progresso da Ci~ncia, o Prof. Ernest Maack, geólogo da 
Universidade do Paraná, declarou que, s~ a taxa de des
truição d:t Floresta do Norte do Paraná continuasse naquela 
base, em cerca de 50 anos não haveria mais floresta Atlântica 
na terra roxa daquele Estado (que era, muito possivclm~nle, 
a floresta com as árvores de maior média de altura ~m todo o 
mundo). Sua proclamação colheu da audiência uma enorme 
gargalhada: a norcsta do Norte do Paranú parecia eterna às 
pessoas que assistium aquela confer~ncia: nada haveria no 
mundo que pud~sse acabar com ela! Seis :tnos mais tarde o 
Prof. Maack, cm outra reunião da mesma Sociedade, pediu 
permissão para rcf:tzer as suas d~clarações, pois, na realidade 
elas eram sub~stimativas; a taxa mensal de destruição tinha 
aumentado consid~ravelmente. Hoje, em 1976, já se pas
saram seis anos desde que :ts últimas norestas do Norte do 
Paraná foram cortadas, c, substituidas por cafezais ou outros 
produtos agricolas. Presentemente, somente bosques cm 
fazendas particulares permanecem, como os últimos redutos 
daquela floresta c que, mesmo assim, estão gradualmente 
desaparecendo, conforme o dono morra ou venda a fazenda." 

Lido este lembrete, trazido por Warwick Stcvam Kcrr, voltamos 
il denúncia gr:tvissima do Secretário Especial do Meio Ambiente, 
Paulo Nogueira Neto. 

O Jornal do Brasil, do dia 18 de julho de 1976, diz o seguinte: 

"Belo Horizonte - O secretário-especial do Meio
Ambiente, Paulo Nogueira Neto, reconheceu, ontem, que 
parte du floresta amazónica está sendo devastada c que as lu
las pela posse de terras "têm gerado conflitos sociais c crimes 
cm grande quantidade". Afirmou ainda que, especialmente 
no Território de Rondônia, "estes conflitos transformaram a 
região num verdadeiro faroeste brasileiro." 

O secretário admitiu que é necessário disciplinar o dcs
matamcnto no Pais, especialmente na Amazônia, mas que 
esta função cabe ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (IBDF) c não it SEMA, cuja função é de assessoria 
c orientação. Além disto, o Sr. Paulo Nogueira defende um 
plano geral de ocupação. com medidas coordenadas entre os 
vários órgãos oficiais, "de fnrma a evitar os graves problemas 
que têm surgido." 

"Quanto aos problemas de posse de terras c aos meios 
de simbolizit-la r.n prová-la, como dcsmatamcnto c queimada 
- prosseguiu - posso afirmar que tudo isso se está transfor
mando em ;:m 1•erdadeiro cac>s ". 

Pauio N0gncira, <tcha <' aswnto dr >oluç~o difícil: 
"proliferam cm Rondônia crimes cm grande quantidade: é 
um verdadeiro faroeste, tantas são as disputas pci.I posr.e das 
terras: c tudo com repercussões sociais ncg;ttivas." 

Sr. Prcsid<ontc. este dcpoimcntn é d;o maior seriedade: ele vem 
de um asscss,Jr tltrcto do nosso ilustre Presidente da República. L 11111 

-
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d~poimento gravíssimo, ~ a cl~ ~u uduw outros depoim~ntos qu~ 
corroboram com o s~u. 

No jornal ()Globo, d~ 17 de outubro de 1975,l~mos: 

"Em 9•9· 75 esse dinâmico jornal publicou matí:ria sob o 
titulo "Qucimudas podem criar um deserto no Araguaia", 
apresentando denúncias do s~rtanista H~nrique 

Himmelr~ich, do Serviço de Caça ~ Pesca de Goiás, sobr~ 
f:llos q u~ estão ocorrendo n;tqucla n:gião. 

E não são só qut:imadas. Usam-se;: também d~sfolhantes 
químicos, tratares, serras elí:tricas etc. para destruir as matas 
brasileiras. Até estão querendo importar máquinas d~ 
arrancar árvores. Atualmente estão sendo derrubadas 11 
milhões de árvores por dia no Pais. 

Como disse o sertanista Henrique Himmclrcich, "em 
breve o vale do Araguaia será um grande deserto, com um rio 
sem águu", E não só ali e sim em todo lugar onde a insensatez 
humana destruir a vegetação haverá desertos em futuro não 
muito distante. 

Será que í: isto que nós queremos'? Será que temos ímpe· 
to suicida?" 

Sr. Presidente, este depoimento está inserto no Diário de São 
Paulo, de 30 de setembro de 1975: 

"'Belém (ANDA) - O Presidente da Sociedade de 
Preservação dos Recursos Naturais e Culturais da Amazônia 
- SOPREN, Camilo Martins Vianna, criticou as declara
ções dos empresários agropecuários. que estão executando 
projetas na Amazônia, e que afirmaram não estarem. seus 
empreendimentos, provocando a devastação da cobertura 
florestal da região e. conseqüentemente. o desenvolvimentc 
ecológico. 

"Isso é: falso e não encontra - ao que diz respeito à 
preservação de 50% da área dos projetas. Há alguns projetas. 
que já chegaram a devastar 80% da área que deveria ser 
reservada." 

Jornalistas que estiveram viajando por alguns pontos da 
região confirmam que a camada de fumaça provocada pelas 
queimadas i: muito densa, chegando a prejudicar os võos de 
pequenos aviões. 

Devastação 

Entre outros fatores indicados por Camillo como cau
sadores da devastação incluem-se (na sua opinião como maio
res contribuintes) os projetas agropecuãrios que estão sendo 
implantados. Afirma que as empresas madeireiras aprovei
tam apenas um milhão de metros cúbicos da madeira 
derrubada para pastagem enquanto outros 25 milhões de 
metro~ cúbicos são simplesmente sacrificados cm grandes 
queimadas. 

Assim, diz que "a declaração dos cmprcsanos 
agropecuários (que. para Camillo, tem sua sede, esquisita· 
mente, cm São Paulo) é absurda". "Não encontra 
consistência de 50% da área que deve ser preservada na exe
cução de seu~ projetas agropecuários", E acrescenta: "o 
comum é que o ritmo da devastação atinge mais de 50% 
como é o caso de um projeto cm Paragominas, que já de· 
vastou 80% da área". 

Ele reconhece, por outro lado, que "diversos fatores se 
associam ao mecanismo predatório da agropccuária extensi
va". É o caso da colonização. que cstú praticamente sem 
con trote por parte das autoridades, havendo, mesmo, pontos 
de conturhaçào social". As rodovias. na prática, estão 
runclonando como meio para os mecanismos predatórios ... 

Sr. Presidente. outro excerto contendo depoimento da lavra do 
i'roícssor Camillo Vianna. Este cstú inserto no .Jornal do Commérdo 
do R i o de Janeiro. de J de ago~to de 1976: 

"0 Professor Camillo Vianna, Presidente da Sociedade 
de Prc:sc:rvaçào dos Recursos Naturuis e Culturais da 
Amazônia, voltou a dc:nunciur cm Belém o uso em larga 
escuta, do "Agente Laranja", que está sc:ndo vendido "sob o 
disf:trce" de Tordon 101. Essc:s agentes químicos são utiliza· 
dos no dcsmatamento de lloresta> na Região Amazónica, 
para formação de pastos nos vários projetas agrop'ccuários 
que se instalam com os benefícios dos incentivos fiscais, 
principalmc:nte no sul do Pará e norte de Mato Grosso. 

Como excedente da guerra do Vietnã - disse Camillo 
Vianna - devido a proibição de seu uso pelas Forças 
Armadas dos EUA, existem 100 milhões de quilos em 
estoque desse "Agente Laranja", utilizado como dcsfolhante 
químico e, inclusive, de ação genética. Por isso, as empresas 
fabricantes resolveram "empurrar" esse produto para outros 
países, disfarçado por outros nomes como Tordon 101 e 105" 

Esse produto está sendo vendido livrementC: cm Belí:m. 
Os principais compradores são os proprietários dos projetas 
<tgropecuúrios, que o utilizam para desmatar extensas áreas 
de llorestas e, em seu lugar, plantar capim para o gado. Em 
alguns locais, segundo Camillo Vianna, o produto chega a ser 
vendido em grandes sacos de aniagcm, a preços bastante 
elevados." 

Sr. Presidente, agora, ainda me abastonando em excertos, por
que riõs, representantes da Oposição, só encontramos como fonte de 
informações os jornais, a imprensa ou a nossa capacidade de pes
quisa. i:: por isso que sempre nos arrimamos nos jornais, nos excertos 
e nos pa;>eluchos. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador. 
sem interromper o brilho de sua oração. queremos dizer que nós da 
Maioria achamos que, às vezes, V. Ex•s são muito mais bem 
informados do que nós. Nas nossas discussões havidas com o 
eminente Senador Roberto Saturnino tantas vezes já dissemos isso. 
Não reclame tanto de falta de informação, não. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre 
Senador Virgílio Távora, o aparte de V. Ex• honra qualquer dis· 
curso, e a presença dele no meu o enobrece. Mas, a verdade í: essa, 
nobre Senador. E se por vezes um de nó.! consegue melhores infor· 
mes, é obediente àquela tática militar. tão bem apregoada por V. Ex•: 
"que par:1 a vitória, todos os meios se justificam: para ganharmos a 
guerra, temos de obter informes de qualquer maneira, mesmo que 
seja pen.etrando nas hostes inimigas, na retarguarda inimiga." 

Volto a ler no Jornal de Brasília, do dia 17 de outubro de I 975: 

"O secretário do Meio Ambiente. Paulo Nogueira Neto. 
condenou ontem ao proferir palestra na Universidade de 
Brasília, o uso cm larga escala de inseticidas c pesticidas nas 
atividadcs agrícolas. Disse que esse~ componentes químicos 
são um dos principais agentes de poluição da água c do solo 
nas zonas agrícolas e nas grandes cidades. 

Nogueira Neto afirmou que os produto~ são de difícil 
decomposição c ao serem conduzidos pelas águas para os rios 
c lagos passam a afctar seu ambiente, causando a morte dos 
peixes c mui tas plantas aquáticas. 

O Secretário do Meio Ambiente disse que a SEMA tem 
até agor:1 dedicado a quase totalidade dos ~cus trabalhos nos 
problemas de poluição da água c da atmosfera, mas esses de
verão ser ampliados com a colaboração das universidades 
brasileiras, devendo-se, para isso, apoiar decididamente os 
estudos c pesqui.sas científicos c criar novos cursos para a 
formação de técnicos especialistas cm assuntos rdacionados 
com a preservação ecológica do meio ambiente, não só do 
ponto de vistJ da vida do homem, mas também da llora c da 
fauna. 

Destacou que os componentes físicos do meio ambiente 
são de extrema irnportúncia parn a vida •k todos os seres. Por 
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isso, os estudos de ecologia, g~ologia c m~t~orologia, os tra. 
balhos de irriguçào c rcllorcstumcnto silo todos .importantes 
pana manter as condições do meio ambiente." 

O Sr. Benjumim Farah (M DB - RJ) - Permite V. Ex• um 
up:1rtc'! 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muit:l 
honra, nobre Senador Benjamim F:1rah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Estou acompanhando 
com muito interesse o discurso que V. Ex• está fazendo. 
Precisamente, i: um discurso de grande interesse para este povo, deste 
País. Oxalá que a palavra de V. Ex•. nesta scxta·fdra cm Brasília, 
consiga sensibilizar os responsáveis por esta matéria, dentre os quais, 
o Senhor Ministro du Agricultura, porque, eminente colega, não se 
dt:ii.trói uma árvore como quem mata um animal nocivo- um rato, 
uma bamta ou uma cobra, quando uma árvore i: uma fonte de vida 
- mas não destrói apenas uma árvore. V. Ex• acabou de declarar 
que, segundo esses informes, estão destruindo II milhões de árvores 
por dia. isso i: uma desgraça, uma fatalidade, um caso de calamidade. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre 
Senador- só para corroborar com o aparte de V. Ex• - ouvi um 
depoimento, há pouco, de que colonos, industriais, radicados em Go· 
vernador Valadares, Estado de Minas Gerais, estão indo para aquela 
área da Amazónia, mas, declaradamente, com o intuito de devastar. 
Usam ati: a seguinte técnica, nobre Senador: A lei permite devastar 
50% e preservar os outros 50%. Os 50% que devem ser preservados, 
são alienados a um parente. Esse parente, então, pode devastar· os 
outros 50%. Depois, retorna ao primeiro proprietário, que os pode 
devustar cm outros 50%, No fim, a devastação atinge a 80 ou 90%. 

Perdoe-me a interrupção ao aparte de V, Ex•, mas foi apenas 
para corroborar. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Nobre Senador, acho 
que isso i: um caso de calamidade pública. Não sei qual a providência 
ou quais as providências a serem tomadas, mas estou. solidârio com 
V. Ex• Espero que possamos tomar algumas providências para 
coibir esses abusos. Quantas companhias, quantos grupos económi· 
cos estrangeiros estão invadindo as nossas florestas, não só fazendo 
uma devastação na fauna, como, também, na flora- estão levando 
os nossos animais para o exterior. Os jornais, aí, publicaram farta 
reportagem, a respeito de espécies que já estão se extinguindo ai ;:!da 
Amazônia c por esse interior todo. E, também, a destruição das árvo. 
res, que são, como disse, fontes de vida. Estou solidário com V. Ex• 
Acho que nós não devemos ficar, apenas, nesse pronunciamento, 
mas organizarmos um bloco, examinarmos, chamarmos técnicos e 
vermos quais as providências que podemos tomar. isto tudo é um 
absurdo, isto é pior do que a bomba atómica! 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamentc, 
nobre Senador! 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Ainda há poucos dias o 
Senador Jarbas Passarinho fez uma declaração, aqui, sobre florestas 
imensas de mogno que estavam sendo exploradas por uma 
companhia estrangeira. Depois, diante dos protestos dos vereadores 
de Belém c de outras localidades, eles entregaram aquelas florestas; 
mas, o caboclo brasileiro chegou, destruiu tudo aquilo c plantou 
aipim. Ora, não sei onde vamos parar. V. Ex• estâ fazendo um tra· 
balho de salvação, um trabalho de interesse, um trabalho de brasi· 
!idade. Eu lhe dou os parabéns, mas, vamos ver se poderemos con· 
tinuar nessa tarefa c t:>marmos alguma providência a fim de impedir 
o desfecho fatal que se aproxima, com grandes c terríveis conscqUên· 
cias para a vida das populações c do~ animais cm geral. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Se· 
nador, o seu aparte me estimula, agradeço c informo a V. Ex• que 
tenho-me debruçado seriamente sobre o assunto, juntando dados, 
estatísttcas, informações, estudando mesmo, revendo os meus cstu· 
dos de Fitnlogia, de Zoologia, de llot;inica para, cada vez mais, me 
informar. 

Quero dizer u V, Ex• que o problema se reveste de crime lesa· 
humunidadc ... 

O Sr. I.úzuru Ilurbuzu (MDB- GO)- Muito bem! 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- ... não 1: lesa· 
pátria,~ lcsu-humanidadc:, porque hâ perturbação desse equilíbrio ... 

O Sr. Benjamim Furah (MDB- RJ)- Permite V. Ex• que cu 
dê mais alguns complementos? . 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Há, aqui, 
depoimentos seríssimos. Desde que o homem se aglutinou demograli· 

.camcntc ele vem cometendo esses insultos à natureza. Mas ele era 
cego para o conhecimento dessa reciclagem fito-zoológica. 

Agora, que a ciência nos desvendou esse conhecimento, do sé· 
cu lo passado para cá, agora que temos esses informes, não cabe mais 
ao homem essa autodestruição. Isso é: uma autodestruição que se 
está cometendo! 

Te mos o exemplo gritante da floresta que ornava o norte da 
Ãfric:1, no tempo dos romanos e de Cristo e que era o grande celeiro 
de Roma. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• mais 
um aparte'? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- lnfelizmen· 
te, foi devastada e se transformou num deserto. 

A própria Líbia, hoje, tenta criar um cinturão de defesa porque 
o deserto avança para chegar até a orla, até o mar. O deserto é uma 
peste terrível porque caminha, anda. 

Ouço V. Ex•, nobre Senador. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Basta ler a História do 
Brasil e ver·se·á que o Nordeste possuiu florestas imensas ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - De pau· 
bras ii. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB...:.. RJ)- ... belíssimas, de madei· 
ras da melhor qualidade. Chegaram esses destruidores, esses assassi· 
nos dos homens, porque matando as plantas estão matando os 
homens. Hoje, o Nordeste está submetido à inclemência da natureza 
por causa, justamente, da má-vontade, da atuação, digamos, desuma· 
na desses homens que destruíram aquela floresta, porque matando a 
floresta também estavam matando os homens. Eu fiz um projeto, há 
pouco tempo, proibindo a venda de explosivos para fins que não fos· 
sem industriais. Em muitos lagos, lagoas, rios, sobretudo na sua 
terra, os homens vãos pescar com bombas e destróem os cardumes. 
Todas as organizações, digamos responsáveis por esses sctores são 
favoráveis ao meu prc;>jeto. As Comissões técnicas do Senado são 
favoráveis. O projeto está com todos os pareceres favorâvcis. Porém 
está havendo uma barreira por parte do vicc·Lídcr da Maioria, não o 
nobre vicc-Lidcr aqui presente, Senador Virgílio Távora mas, o 
nobre Senador Ruy Santos diz que vai votar contra, embora, esse se· 
ja um assunto até de interesse da segurança nacional. Eu já não es· 
tava, digamos, assim com este objetivo. O objctivo era evitar a dcs· 
truição dos cardumes. Pois bem, cu pedi a retirada do projeto da 
Ordem do Dia c estou lutando heroicamente junto à nobre bancada 
da ,\RENA pela aprovação do projeto. Não tenho interesse político 
algum. O interesse é das várias regiões do País, pela subsistência das 
populações ribeirinhas c daquelas que vivem da pesca. 1:: uma luta 
titúnica essa que V. Ex• está travando. Nós, da Oposição, somos 
incomprcendidos, somos acusados de fatos que não praticamos. Es· 
tamos lutando cm favor dos problemas brasileiros. Nossa preocupa· 
ção é ter uma atuaçào séria, conforme disse c insisto, cm favor das 
instituições c cm favor do Brasil. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Se· 
nador Benjamim Farah, mais uma vez agradeço a sua intervenção. 
Ela me abre horizontes, descortina uma digressão muito interessante 
que está dentro de uma propositura minha, dentro do contexto re· 
cado·amazónico: é a criança das fazendas aquáticas na Amazônia. 
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Nobn: Senador, li num antigo cronista amazónico, Ramayana 
de: Chevalier mi:dico de um talento extraordinário, já falecido, um 
trecho que: terei oportunidade: de: lc:r agora, pois estou com o livro 
uqui. J: um trecho que: c:stá contido no sc:u livro Fronteiras, à página 
13. 

l>il Ramayanu de Chevalier: 

"Hoje:, estou na plc:niposse do meu senso de observação: 
olho pelo tc:odólito, de minha experiência pessoal, sem 
teorias, sem dc:iirios, sem irrealidades. 

Por isso, enfrento a legião daqueles que transformam a 
Amazônia no "Mundo Perdido" de Wells, povoado de seres 
imensos, de feras incríveis. 

Nada disso. 
Só há uma monstruosidade nesta selva: a água. 
Ela, sim, i: enorme:, solapadora, infiltrante:, voraz. 
É a hidromedusa. 
A terra· c: uma condescendência dela. As árvores são 

encharcadas dela. Tudo í: ela, na suprema aspiração do 
aniquilamento pela solução do mundo. 

Fora da água: nanismos c: alucinações. Nos homens. 
Nos vegetais. Nas coisas. 

• • • 
Água em caudal: o rio. Água em revolta: a pororoca. 

Água em êxtase: o lago. Água em gangrena: o igapó. Água 
c:m dispnéia: o "furo". Água em turbilhão: o salto. Água c:m 
delírio: o rebojo. Ágt•a cm tortura: a lama. Água alegre: a cor
redeira. Água triste: o charco. Água em triunfo: o delta. 
Água humilde: a fonte. Água hipócrita: o remanso. Água vai
dosa: a onda. Água em noivado: a espuma .. Água em 
absurdo:- a Amazônia." 

Então. nobres Senadores, uma região com 3 milhões e meio de 
quilómetros quadrados, onde prepondera a âgua, e a terra é uma 
condc:scendi:ncia, como é que se pode orientar uma equação para a 
solução de sua problemática económica, sem olhar, sem pôr como 
baliza. como parâmetro a água? 

É a vocação hidrográfica da Amazônia que preconizo, i: a 
obediência aos seus corolários, como a vocação ictioiógica. 

Vamos racionalizar a cultura do peixe na Amazônia e não a do 
boi. Não se justifica a bovinizaçào da Amazônia, quando ela repele a 
pecuúria, porque esta implica na devastação, implica na derrubada 
da copa da árvore e esta é que sustenta aquela fragilidade do 
terreno, que é ténue, que é sutil; não vai além de 25 cm. Portanto, a 
pecuária é uma agressão ao equilíbrio biológico da Amazônia. 'E .o 
Pará - o meu querido Pará- já se ressente disso, com a devastação 
nas cabeceiras do Araguaia, do Tocantins, do Tapajós c do Xingu. 
Tanto assim que o assoreamento no deita amazónico cada vez mais 
se angustia. Nós, brasileiros, que nos contrapomos ao Projeto 
Hudson, ao celebérrimo projeto arquitetado por Herman Kanh 
estumos construindo o Projeto de Herman Kanh na Amazônia. Com 
a devastação da cabeceira dos rios. a chuva lixívia o solo descoberto 
pela devastação c leva a terra - é a erosão - para os rios e estes 
conduzem-na para o delta, assoreando-o não dando mais evasão à 
água que se escoa no sentido do Oceano Atlântico. Tanto assim é 
que as enchentes na Amazónia já são uma constante, quando eram 
ocasionais. Hoje, o Amazonas, principalmente o Baixo Amazonas, 
até a região de Parintins,já não desce mais o nível da água, como des
cia hú vinte, trinta, quarenta anos. Há oito anos que se observa essa 
descida lenta c que pára numa cota de nível, que outrora era cota de 
nível de enchente. Quando chegam as águas do degelo andino, 
quando chegam as águas da época invcrnosa, elas se acumulam nessa 
bacia c enfrentam a barreira que estamos construindo com a devas
tação. 

VeJam bem: estamos concretizando o projeto de Herman Kanh. 
do Instituto Hudson; estamos criando o lago amazónico. Daqui a 
vinte. trinta anos, teremos um grande lago amazónico, porque está 

huv~ndo um assoreamento do delta. Digo aos Srs. Senadores: sc:râ 
que: o Universo tc:rá condições tecnológicas, materiais para desas
sorear o delta amazónico'? Só se: for com u bomba de: hidrogénio ou 
com a bomba de: cobalto, porque são 460 quilómetros de: largura. 

O Sr. Lálaro Barbozu (MDB - GO) - Permite: V. Ex• um 
aparte:'! 

O SR. [\'ANDRO CARREIRA (MDB- AM) - Pois não, 
nobr~ s~nador, com muita honra. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Senador Evandro Car
r~ira, daqui a vinte, trinta anos, a continuar como vão as coisas, 
teremos não apenas o lago amazónico, previsto por Herman Kanh, 
mas também os desertos na Amazônia. Regiões serão totalmente 
consumidas pelas águas, formando um grande lago; outras serão 
transformadas em deserto. V. Ex• tem inteira razão. i: preciso cons
ci~ntizar o Gov~rno ~o povo deste Pais para a necessidade de: não se 
viol~ntar a natur~za, porque ela se vinga do homem que: a violenta e 
a d~vasta. Não poderemos, nobre Senador, legar aos nossos suces
sores, às gerações que hão de vir, um Brasil devastado e sc:m condi
ções de vida. Meus parabéns. V. Ex• mais uma vez se firma nesta 
Casa como o campeão dessa grande luta que, por si só, já justifica 
plenamente a investidura de V. Ex• como Senador do Amazonas. 
Meus parabéns, nobre Senador . 

O SR. [\'ANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena
dor Lázaro Barboza, i: sempre com muito prazer que insiro no meu 
pronunciamento um aparte seu, principalmente quando ele vem co
mo um estímulo que há de me dar forças na continuidade desse per
quirir, desse estudar, para trazer maiores subsídios a esta Casa. 

O Sr. Lázaro Barbosa (MDB - GO) - Permite V. Ex• um 
exemplo'? 

O SR. [VANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Eminente Senador 
Evandro Carreira, há pouco o Senador Benjamim Farah aduziu à 
quantidade enorme de mogno existente no Estado do Pará, c que foi 
objeto de dissertação do Senador Jarbas Passarinho. Em Goiás, no 
meu Estado. eminente Senador, nos Municípios de Araguatins, 
Arapocma. Araguaccma, Dois Irmãos, ltaporã, Araguaina e 
Xambioá, existia o que podíamos chamar da maior floresta, quase 
que homogi:nea de mogno conhecida no mundo. Isto, há apenas 
quinze anos, nobre Senador! Hoje, não existe mais mogno no Norte 
de Goiás. V. Ex• não encontra mais uma árvore de mogno. 
Algumas, muito poucas, existem aqui e ali, preservadas da açào 
nefasta do homem, muito mais pela ação de pequenos córrcgos, 
remansos que a protegeram do machado c do fogo. E por ocasião de 
minha estada nos E~tados Unidos no ano passado, visitando um 
cientista na Baía de New Havcn, ele me perguntou como estava o 
Estado da gr:1nde floresta de mogno existente no Norte de Goiás, 
que conhecera há vinte c poucos anos. Quando cu lhe disse. eminente 
Senador, que não existia mais mogno cm Goiás. ele ficou estarrecido 
c disse não entender como o povo brasileiro c as suas autoridades 
podiam permitir que tamanho crime fosse cometido contra a nature
za c contra o futuro do próprio homem brasileiro! Veja V. Ex•. 
como nós não costumamos dar o valor devido a questões de suma 
gravidade. Outros povos já se conscicntizaram para essas questões, c 
nós ainda as ignoramos. Daí por que a fala de V. Ex•, nesse fim de 
tarde, nesse fim de semana, soa mais uma vez como um grito de 
alerta, que deve ser ouvido pelo Governo. pelas autoridades c dcvc
ri<l, nobre Senador, atingir a todo povo brasileiro. para que nós nos 
conscicntizásscmos da necessidade de preservar a natureza c aquilo 
que ela nos dá. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre 
Senador Uizaro Barhoza, o seu depoimento vem enriquecer o meu 
discurso. Eu não tinha conhecimento, depois de todas as minhas 
anchmças ecolôgicas, deste crime de lcsa·Goii1s, de Iesa-Brasii. de 
lcsa·humnnidadc. 
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V. Ev nu: l~mbru um outro com relação ao s~bastiilo de 
:muda, nom~ de unw ~ssi:ncia pr~ciosíssimu do nosso canteiro 
llorístico, us:tda na cutcl:tria, ~ qu~ er:t :~bundantc no Vai~ do Rio 
Doce c que hoje j{t não c.xist~ mais. Basta lhe dizer, nobr~ s~nador, 
que est:t m:tdeiru ~ comprada no merc:tdo internacion:tl, ~iio pda 
unidude-c.xt~nsilo, mas pela unidade-peso: i: comprada por quilo. Ai 
v:ti :t minha divergência wm o órg;tO qu~ orienta a politica florestal 
tll> Brasil: não é só multar, mas criar canteiros c incentivar o plantio 
dessas essências: é o próprio organismo estai plantando ~ cuidando 
dessas csséncias florestais, como scbastião de arruda, como mogno, 
etc. · 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - V. Ex• tem inteira 
razão, nobre Senador. Não adianta multar, a multa não resolve 
nada. Afinal, quais seriam os critérios para se arbitrar uma multa :1' 

ser :tplic:~da à Volkswagen cm seu projeto na Amazõni;t'? Quais 
seriam os critérios para avaliar css~s prcjuiws de quebra, de rompi
mento de todo o equilíbrio biológico de toda uma região'? Um 
hilhào, dez bilhões d~ cruzeiros'? Haveria, por acaso, preço para 
t:ttnanha devastação, para tamanho crim~'? V. Ex• tem toda razão, 
não adianta multar, essa é uma politica, uma prática inócua. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamcnte, 
por que é o próprio IBDF, nobre Senador, que comete um erro 
g'ravíssimo: é o próprio Código Florestal, inconseqUente par:t a épo
c:t. Quero jú trazer ao conhecimento dos meus nobres pares, essa 
incongruência do Código Florestal que norteia o comportamento do 
IBDF. Estú inserto num trabalho de Burle Marx proferido aqui, na 
Comissão de Agricultura do Senado este ano: "Nossa atitude em 
rd:u;ão it natureza, apesar das advertências desses eminentes 
cientistas, :tgravou-se a ponto de· oficializarmos a destruição da 
mesma, atravi:s, por exemplo, do artigo 19, do Código Florestal, 
que reza": 

''Visando o maior rendimento económico, é permitido 
:tos proprietários de florestas heterogéneas transformá-las em 
homogéneas, executando trabalho de derrubada, a um só 
tempo ou sucessivamente, de toda a vegetação a substituir, 
desde que assinem, antes do início dos trabalhos, perante a 
autoridade competente, termo de obrigação de reposição e 
tratos culturais." 

Concedo o aparte ao nobre Senador Paulo Bross:trd. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- A propósito da anuncia
da multa que seria aplicada à Volkswagen pela devastação criminosa 
feita cm vasta úrca, creio que toda razão tem o que disse o nobre 
Senador Utzaro Barboza, que, por grande que seja a multa, cm 
primeiro lugar. não chega a pesar numa empresa do porte da 
Volkswagcn, cm segundo lugar, cm verdade, não tem c não pode ter 
o car[ttcr de ressarcimento social, que seria a única sanção cabível. Já 
tive a ocasião de discutir este assunto aqui, ocasião cm que declarei 
que queria ver. primeiro, o pagamento da multa, para depois, então, 
apreciar a sua signilicação social. Porque não se multa por multar. A 
multa, que é uma sanção administrativa, h:'t de ter uma significação 
social. Era apenas isso que queria dizer, à margem do seu brilhante 
pronunciamento desta tarde. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Muito 
ohrigado, Senador Paulo Rrossard. Mais uma vez, V. Ex• vem 
aduzi.r raciocínios c digressões que me elucidam c me orientam no 
componamcntci de pesquisador. 

O nobre Senador Lázaro Barbo1.a falou cm violência. 
Sr. Presidente c Srs. Senadores, :t m:tior violência que o homem 
pode cometer, hodicrn:tmente, é justamente esta, pois que ele, outro
ra, se comportasse nesses termos, se justificava. Ele não tinha o 
conhecimento neccss[trio, ele não tinha tecnologia, ele não tinha os 
suhsídios da ciência. 

O Sr. Paulo Rrossard (MDB ·-RS)- ta lição da história, da 
nossa história, aqui, local. 

O SR. EVA:'III>RO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamente, 
da nossa história pútria: a devastação da araucltria, o próprio deserto 

brugantino, que o nosso ilustre Senador Renato Franco, sentado à 
Mesa, pode testemunhar. Eru u zona brugantinu, nu sua infância 
umu floresta belíssima. Isso nilo data de muito tempo, data de 40 a 
50 unos. Em uma Jloresta bcllssima. Devastaram u zona braguntimt 
para engorda de gado, para o pastoreio, para a pecuária, Resultado: 
:t lixiviação, a chuva lavou o solo descoberto, desprotegido com a 
uus~nciu da copa das árvores, c levou aquele humos, aquela camada 
sutil, frúgil, para os rios e para o mar. Hoje, a zona bragantina é: de
serto puro, e a mesma coisa está acontecendo com o Sul do Pará. É 
lamentável que isso ocorra, porque o prejuízo de perturbação do 
ecossistema do Sul do Pará terá implicações profundas em todo o 
Brasil. E os norte-americanos, já hoje muito melhor orientados e 
estudiosos que estão sendo deste equilíbrio ecológico, através dos 
cientistas do Zoológico de Nova Iorque se propuseram, num tra
balho que já foi até traduzido para o português, a verberar e acicatar 
o. devastamento da lloresta amazónica. Por quê'? Porque terá impli
cações na climatologia do sul da América do Norte. A devastação e a 
transformação da Amazônia num deserto terâ implicações gravís
simas no clima da América do Norte e de toda a América do Sul. 

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

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muito 
prazer. 

O Sr. L:ízaro Burboza (MDB- GO)- Senador Evandro Car
reira, das coisas que mais me impressionaram na grande nação norte
americana foi exatamente o amor e o respeito do homem pela árvore. 
Vi inúmeras cidades norte-americanas construídas dentro de flores
tas. Só se arrancam as árvores do local onde se ergue uma casa, onde 
se at>rem as ruas e as avenidas. E o proprietário do terreno, do imó
vel, não tem o direito de arrancar ou de tirar uma só árvore. Se uma 
úrvore morre ou adoece, e deve ser arrancada, antes de erradicá-la, 
ele vai procurar o órgão competente, que manda um técnico exala
mente lavrar um laudo e, só depois, pode ser erradicada. Vi isto nos 
arredores d.: New York, no Estado de Connecticut, em New Jersey, 
na Baía de New Haven, cidades plantadas dentro da floresta e a 
quantidade de úrvores nativas que vi naquela área dos Estados Uni
dos impressionou-me, nobre Senador. Não vemos aqui no Brasil, no 
nosso País, nada semelhante. Nós costumamos devastar tudo, igno
rando os males que estamos criando, mesmo para nós, quanto mais 
para as gerações futuras. 

O SR. EVANURO CARREIRA (MDB- AM)- V. Ex• traz 
uma colaboração inestimável para o meu juízo a respeito de uma po
lítica urbanística para a zona equatorial brasileira, como só i ser a mi
nha Manaus. Me contraponho, por exemplo, à política adotada pelo 
Prefeito atual, que transforma as praças, outrora arborizadas, em 
praças devastadas, como se fossem praças para servir o povo escandi
navo, não se pode sentar num banco de cimento, a não ser depois das 
nove horas da noite, quando já todo o calor acumulado pelo cimento 
c pela pedra se irradiou. 

Preconizo para a Amazônia, para a zona equatorial, cidades as
sim, dentro da floresta. A floresta não é quente, sou tcs
tcstcmunha; jamais a temperatura, na floresta, alcança 35 graus. Em 
Manaus, hoje, se vive ao sabor de uma média de 32 graus, chegando, 
its vezes, a 40 c 42 graus à sombra, no estio, no verão. 

Com o continuar dessa política urbanista, macaqueando uma ci
vilização escandinava, Iapónia, ou do Pólo Norte, nós, com a admis
são do aparelho de ar refrigerado que joga para dentro do recinto 
uma temperatura de 18, 20, 25 graus acima de zero, mas joga para 
fora uma temperatura de 60, 70 graus acima de zero. Vejam os se
nhores: quando essa cidade estiver abanofada de aparelhos de ar re
frigerado, quando essa cidade estiver devastada, cheia de espigões, 
de arranha-céus a concentrar calor, armazenando os raios caloríficos 
c luminosos que ficam se irradiando por toda a noite, será uma vida 
de inferno! 

Hoje, cm Man1us, cu lhes asseguro, ninguém pode trabalhar ao 
sol no pcríc do que medeia entre li :00 c 16:00 horas, porque a tcmpc· 
ratura é acima de 40 graus, sempre, ern virtude disso. 
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Quunuo o nosso colonitador português, talvez por uma ins
piração, um conhecimento empírico, acumulado ao sabor dos sl:
culos e dos milênios, tendo aprendido, atê com seus ancestrais, os vi
sigodos, os hunos, guuleses, e se inspirado naquela religião druida de 
respeito à árv,lre, plantarum nu nossu Manaus e nu nossu Belêm- ui 
está o t.:st.:munho de R.:nato Franco - as mangudrus frondosus. 
Ali: hoje, .:m Bdi:m, qu.:m ficar debuixo daqudu nuvc, daqudu ogi· 
vu, que i: o Lurgo du Pólvora, sente a diferença de l<:mperatura u 20, 
30 metros, quundo se dc:slocu, em virtude das árvores frondosas, 
cujas copas se: f.:cham, em cima, como verdadeiras catedrais. 

A llorc:sta, na Amazônia, i: imperiosa e necessária. O estudo do 
seu comportamento í: indispensável, esse comportamento que o 
índio aprendeu, e que tem através do conhecimento empírico, e que 
nós pretendemos destruir c que pode nos ensinar tanto a respeito du 
Amazôniu, como já vem nos ensinando, de equilíbrio da llorcsla, du 
água.: da chuvu. Esse trinômio, na Amatónia, ê fundum.:mal: o rio, 
u lloresla e u chuva. Sem chuva não há rio, sem rio não há chuvu, 
sem chu"a não há floresta e sem floresta não há rio c não há chuvu. 
Neste equilíbrio que, infelizmente, uma politica caolha, que chega a 
dar incentivos fiscais a quem for devastar! 

O Sr. Lúzaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem! 
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Chega a pa

gar ao criminoso p:ua praticar o crime de lesa humanidade! 
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Sr. Prcsi· 

dente, Srs. Senadores, quero uinda trazer um subsidio deste sa· 
cerdole druida, que: í: Burle Marx. 

Ele diL, ainda, nesta Conferência proferida na Comissão de 
Agricultura: 

"Por substituírem matas heterogéneas nativas, elas di mi· 
nam qualquer possibilidade de reconstituição espontânea c 
não oferecem condições de sobrevivência da fauna. Purece
me claro que, atraví:s desse Artigo 19, nosso Código Florestal 
estimula a devastação de nossas matas, as quais, de acordo 
com o Artigo Primeiro do mesmo Código, são bens de inte· 
resse comum a todos os habitantes do Pais. Notem que estou 
chamando a atenção para uma contradição conceituai do Có· 
digo. Ainda não estou me referindo aos constantes c impunes 
desrespeitos ao mesmo. 

Nas estradas rasgadas na Amazônia, dois tratorcs gigan
tescos ligados entre si por uma corrente com I 00 metros de 
extensão devastam 50.000 m' de mata cm 90 minutos, c toda 
a vegetação da área é amontoada c queimada, sem qualquer. 
estudo de aproveitamento das cspé:cics, cm arbo_rizaçào ro· 
doviária ou urbana. 

C's exemplos citados bastam para caracterizar como 
caótica a situação brasileira, em termos de conscrvacionismo. 
Suas dimensões. no entanto, demandam o estabelecimento de 
uma política de preservação correta. Na opinião de Aziz 
Ah'Sahcr, geógrafo do mais alto nível científico, o preço que 
se pagou c que estamos pagando pelo progresso, compromete 
nosso património natural. 

"Reservas de Biosfera", ele sugere a criação ou manuten
ção de Filtros de Biosfera. Medições rcaliladas nas imcdià· 
ções da Serra da Cantarcira c nas encostas da Serra do Mar. 
provaram que estas formações atuam como verdadeiros Iii· 
tros de poluição. Ê certo que a situação de São Paulo agravar· 
se-i a se não existisse a contribuição dessa faixa de vegetação. 

1\ Volkswagcn produziu, na Amazônia, o maior incên· 
di o cm toda a história do Planeta, detectado por satélites arti· 
ficiais, fato que causou intranqüilidadc inclusive no exterior. 

Mesmo a Lei de Proteçào à Fauna é: desrespeitada frc· 
qílcntementc c chega a incentivar esse desrespeito através do 
Artigo 6 que dil: "O Poder Público cstimularú a formação c o 
funcionamento de clubes c sociedade amadoristas de caça c 
de tiro ao vúo, objctivnndo alcançar o espírito associativista 
para a prútio.:a desse esporte". Se nosso problema é comer· 

·1açào de tloru c fauna, discordo .categoricamente de uma lei 
!que estimula a caçu, mesmo em regime amudorista. 

Entretanto, há um abuso monstruoso ocorrendo, no 
p:lis, c que í: o maior crime que se pode cometer contra a 
Ecunumia, a Cultura c a própria Vida Humana. Envergonho
me, como brasileiro, de ter sido obrigado a denunciar. ainda 
cm 1~73. o uso de agente laranja- o cí:lebre Napalm- cm 
nosso território. Por ter sido o primeiro a fazer tal denúncia, 
recebi o seguinte telegrama do IBDF: "Tendo vista sua 
entrcvistu Estado de São Paulo nesta data, solicito indicações 
mais precisas área Amazônia onde estão usando herbicidas 
contendo agente laranja." 

Este telcg;trama chegou às minhas mãos em 4 de fevereiro de 
1976, - a denúncia de Burle Marx foi feita cm 1973 c o telegrama 
.:hcgou cm 1976. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS) -Chegou muito rápido, 
hcim! 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- ou seja tré:s 
anos após minha primeira denúncia. A resposta foi a seguinte: 

"Ausente pais, convidado especial ONU a Nairobi, 
tomei conhecimento seu telegrama atrasado. 

Somente V. S• tem possibilidade conhecimento locais 
aplicação agente desfolhante. Alé:m de considerar minhas 
declarações motivadas interesses defesas meios naturais 
queira considerar, tambi:m, declarações atinentes mesmo as
sunto emitidas entrevistas pelo Prof. Amilcar Vianna da 
Universidade de Belo Horizonte, Warwick Kerr, Presidente 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Camilo Viana, 
Diretor da Sociedade de Preservação de Recursos Naturais
SOPREN -·do Pará. Numerosos outros estudiosos proble

mas preservação da Natureza podem tambi:m depor sobre a 
matéria, embora somente V. S• possa indicar localidade 
emprego referida substáncia. Roberto Burle Marx." 

Minhas fontes de referência se resumem naquilo que a imprensa 
publica ou nos depoimentos daqueles que tenham tido a 
oportunidade de constatar na prática tal uso. 

De acordo com esses dados, lamentavelmente a situação é 
des~tlcnwdora. Na verdade, os desfolhantcs químicos já deslilaram 
por todo o pais onde alguma formação florestal estorv;tsse os interes
ses imediatistas de alguns. 

O o .Jornal, de 17 de junho de 1973, notificou a intenção dos 
Estados Unidos. com estoque de 2,3 milhões de galões do agente 
laranja. de colocar o produto cm território brasileiro. 

Segundo O Globo, de 18 de novembro de 1973, a Secretaria de 
Agricultura do Estado de São Paulo constatava a aquisição de agen
te laranja por agricultores paulistas. 

Veja. Sr. Presidente, Srs. Senadores, a gravidade da situação. 
Há necessidade ingente, Sr. Presidente. da politica nacional se 
orientar no sentido de obedecer não a mim. mas ao Secretário-Geral 
do Meio Ambiente, Paulo Nogueira Neto, este ccólogo, este cstud.io
so, esse patriota. este brasileiro, que vem reclamando uma providên
cia urgente, porque é o próprio código llorcstal que dá guarida ao 
dcsmatamento na base de 50%. São os próprios incentivos fiscais. é a 
própria SUDAM que agasalha, cstipcndia c financia o criminoso ao 
derrubar a mata amazónica. 

Sr. Presidente. temos certeza de que a política brasileira hit de se 
nortear no sentido de corrigir esse çrimc de lcsa-pá'tria, de lesa· 
humanidade. (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

O SR. I'RESillENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
palavra :lO nobre Senador .larbas Passarinho. 

S. b' n:l<' cstit presente. 

Con•cdo a palavra ao nobre Senador Paulo Bross:trd. 
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O SR. J>t\lJI.O UROSSt\RD (MDB - RS. Pronuncia o 
s~guinte discurso. Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidem~. 
Srs. Senadores: 

Unw das grandes figuras qu~ passou por esta Cusu foi o 
Senador Aloysio d~ Carvalho Filho. ~ nela representou o Estudo da 
B:lilia. 

Chegou ao m~u conhecimento que a família do extinto 
professor o Senador baiano, talvez dando seguimento a desejo seu, 
h:.i algum tempo, teria oferecido ao Senado a biblioteca do Professor 
Aloysio de Carvalho Filho e que essa oferta não teria sido levada na· 
quilo que me parece deveria ser a natural e devida considera
ção. Informo, desde logo, a V. Ex•, Sr. Presidente, que tal teria 
ocorrido não sob a Mesa aluai, mas que teria ocorrido. 

Por isso, ao registrar o fato, tomo a liberdade de sugerir à Mesa 
que indague se ainda i: tempo de receber da família a doação da 
biblioteca que pertenceu ao Professor e Senador Aloysio de 
Carvalho Filho, pura ser incorporada à Biblioteca do Senado. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um 
:tparte'! (Assentimento do Orador) Esteja certo de que este apelo que 
V. Ex• faz não é: só seu, não é só de seu Partido; i: da ARENA, i: de 
todo o Plenário, ao esclarecido juizo da Mesa que tão bem dirige esta 
Casa. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Não tenho mais 
palavras a dizer, Sr. Presidente, senão congratular-me com a inicia
tiva que tomei, certo de que a Mesa atual hâ de diligenciar - como 
disse - para ver se ainda é: tempo, se ainda é possível receber a 
generosa oferta de doação, por parte da família do grande Senador, 
preclaro Professor e insigne baiano Aloysio de Carvalho Filho. 

Era apenas isso, Sr. Presidente, que desejava dizer na tarde de 
hoje. prestando uma homenagem à memória do Professor Aloysio de 
Carvalho Filho, que tive a honra de conhecer e de cuja amizade 
muito me honrava. Certo de que, assim, estou prestando um serviço 
à Mesa, especialmente ao Senado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Informo ao nobre 
Senador Paulo Brossard que levarei o assunto a conhecimento da 
M csu. pura ser considerado na primeira oportunidade. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. I.Ol/R!Vt\L BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 

seguinte: discurso.)- Sr .. Presidente, Srs. Senadores: 
Aracaju foi seac: do II Encontro Nacional sobre Ensino 

Municipal, promovido pelo t.1inistério da Educação e Cultura. 
através do Departamento de Ensino Fundamental, quando técnicos 
de diversos Estados e do mais elevado nível debateram amplamente 
aspectos relevantes do problema educacional brasileiro. Esses Encon
tros fazem parte do projeto de Coordenação e Assistência Técnica ao 
Ensino Municipal - PROMUNICIPIO, c o que se realizou cm 
Sergipe no último mês de julho recebeu integral apoio do Governo 
do Estudo, tendo o Governador José Rollcmbcrg Leite comparecido 
it sua sessão de instalação, realizada no Auditório da Biblioteca 
Pública. 

Do Encontro participaram os Estados de Alagoas, Bahia, Mato 
Grosso. Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul c Sergipe e, dos respectivos trabalhos. técnicos do 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM. da 
Secretaria de Articulação com os Estados c Municípios- SAREM. 
da Superintendência do Desenvolvimento da Amazónia -
SUDAM. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE. Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro
Oeste - SUDECO. da Secretaria-Geral do MEC, do Conselho 
Federal de Educação, Instituto Nacional de Alimentação c Nutriçito 
- INAN c da Campanha Nacional de Alimentação Escolar -
CN A E. h em como conferencistas especialmente convidados, 
incluindo técnicos da Secretaria de Educação c Cultura do Rio de 
Janeiro c da Faculdade de Educaç~o da Universidade de Passo Fun
do, R 10 Cirande do Sul. 

A reunião de instalação presidida pelo Governador José 
Rnllemherp. Leite. estiveram presentes o economista Evcraldo 

Aragão Prado, Stcretário du Educuçào e Cultura, o Proftssor 
Nh.:odemos Falcão, Dirttor do Dcpurtumtnto de Cultura do 
Município dt Arucuju, o Proftssor Murilo Avelar Htnrique, 
Coordtnudor Nacional do PROMUNIC!PIO, tntrc outros. 

T:tmb~m esttve prestntt a Professora Anna Btrnurd~s da 
Silveira Roch:l, Diretoru-Geral do Dcp:trtamento de Ensino 
Fundument:tl do M EC, quc vem tendo utuação do maior relevo no 
cargo 4ue ocupa, correspondendo, de formu excepcional, à 
confi:tnca nela depositada pelo eminente Ministro Ney Braga. 
Discursando nu oportunidadt, justificou ela a realização do 
Encontro tm Aracaju "pela disposição de Sergipe, que já st tncontra 
voltado c convenientementt integrado com as necessidades de apoio 
às manifestações municipuis no âmbito do ensino, promovendo me
lhorts condiçõcs aos municípios." 

Após faler um relato das atividudes do Encontro, suas finalida
des c objetivos, a Diretora-Geral do Departamento de Ensino 
Fundamental do Minist~rio da Educação e Cultura agradeceu ao 
Governador José Rollemberg Leite todo o apoio emprestado à 
reunião, inclusive a acolhida recebida por quantos foram a Aracaju 
pura delt participar. 

- Na ocasião, o Governador José Rollemberg Leite pronunciou 
discurso, que faço parte integrante deste mcu pronunciamento, no 
qual focalizou os principais aspectos do ensino municipal em 
Sergipe, as diretrizes adotadas pelo seu Governo para melhorá-lo c 
adaptá-lo às necessidades e condições de vida dos estudantes que 
residem principalmente no interior, enfocando o que, a respeito, se 
está faztndo c o que pretende sua administração realizar de acordo 
;om o plano de desenvolvimento económico e social para o 
quadriênio 1975/1978. 

O Encontro visou, especificamente, a conhecer os elementos 
necessários a possibilitar aos órgãos educacionais a execução da 
política do ensino municipal do primeiro grau, utilizando-se de todos 
os dados, informes e debates que o conclave teve oportunidade de 
mostrar, sugerindo, inclusive, medidas para melhorar a opera
cionalização do PROMUNIC!PIO, através de projetas flexíveis, 
dentro da realidade municipal. 

Sr. Presidente, o II Encontro Nacional sobre Ensino Municipal 
foi mais uma demonstração do empenho com que o Ministro Ncy 
Braga vem procurando aperfeiçoar o ensino no País, conforme tc
mos salientado dessa tribuna. Exaltando a reunião havida em 
Aracaju, congratulamo-nos, mais uma vez, com o ilustre Ministro da 
Educação e Cultura. Ncy Braga, com o Governador José 
Rollemherg Lcite. com a Diretora-Geral do Departamento de 
Ensino Fundamental daquele Ministério, Professora Anna Bernardes 
'da Silveira Rocha, com o economista Everaldo Aragão Prado. 
Secretário da Educação e Cultura, c com o Professor Nicodemos 
Falcão. Diretor do Departamento de Cultura do Município de 
Aracaju, pela seriedade com que vêm dcsincumbindo cm setor tão 
impurtante para o futuro brasileiro! (Muito bem!) 

DOCUME.VTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

DISCURSO 

Pronunciado pelo Gm•ernador José Rol/emherg Leite, ao instalar 
o li Encontro Nacional de Ensino Municipal, em 5 de julho de 1976. 

"A educuçào, di-lo o padre Leme Lopes, é a arte de prepurar a 
personalidade humana para usar bem da própria liberdade. Ê ela que 
permite ao homem uma concepção racional da vida, da sociedade c 
dele próprio, levando-o a uma mudança de mentalidade que termina 
por exigir mudanças na própria estrutura social, quando esta se rc· 
vela anacrónica c impeditiva do progresso. Daí, tornar-se ela a 
fronteira viva onde os Estados travam as mais renhidas lutas, no es
forço tititnico de quebrar o circulo de ferro do subdesenvolvimento. 

Concebida cm termos integrais, a educaç~o não apcna' prepara 
o homem para fins utilililrios ou artísticos, conforme lhe dê 11111 ofí
cio ou uma arte, mas a111da o atinge cm Ioda a extensão da sua vida 
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sensível, espiritual c ~:ultural, terminando-lhe por forjar o próprio 
carâtcr e promover-lhe uma adequada integração ao meio social. 

E evidente que a educação integral, oru exultada, a aquela que 
o indivíduo recebe não apenas na escola, mas no seio de diversas ins
tituições sociais, entre as quais avultam a família c a igreja. Mas é na 
escola que o processo educativo assume contornos nítidos c carátcr 
sistemático, pela transmissão do conhecimento cicntílico c modo 
pelo qual esse conhecimento é transmitido. 

Neste caso, i: imperioso lembrar que a educação deve ser 
concebida como um todo orgânico, no qual os diversos graus do 
ensino se desenrolam harmoniosamente e se encontram acoplados 
por uma relação de interdependência funcional. Importa dizer, o 
ensino do 19 grau deve ser ministrado em atenção à problemática do 
de 29 grau c vice-vcrsa; o ensino de 29 grau não pode ignorar as singu
laridades dos cursos de nível superior, como estes não se devem 
desinteressar pela natureza daquele. 

Mas não se esgota nessa integração dos níveis de ensino toda a 
problemática da escolaridade, particularmente em nosso meio. E pre
ciso ainda que se alcance uma integração maior entre o professor e a 
escola, entre a escola e a comunidade, para que a educação se torne 
efetivamente um fator de preparo do homem para a tarefa maior do 
desenvolvimento. Essa integração resulta do espírito vivificador da 
lei de diretrizes c bases da educação nacional, assim revelado pelo 
notável rducador ANISIO TEIXEIRA: 

"A escola está sendo concebida como uma comunidade integra
da dentro da comunidade maior da cidade, da vila ou do povoado. A 
administração local concorrerá para tornar possível essa integração, 
passando a escola a ser a instituição fundamental ·da comunidade, 
servindo-a e dela se s~rvindo para a vitalidade e riqueza dos seus 
processos educativos." 

Meus Senhores, 
Minhas Senhoras: 
Toda nossa vida esteve vinculada à densa problemática do 

magistério e da educação. Os sucessivos cargos públicos que tivemos 
a honra de assumir não amorteceram em nós, nem a vocação para o 
ensino nem o interesse pela formação escolar da juventude. 

Como Governador, temos procurado emprestar à política 
educacional aquela importância que no plano das idéias reiterada
mente proclamamos. 

A título apenas de informação, e resumidamente, é-nos grato re
velar que a ação do governo se diversifica em todos os campos de 
interesse do sctor, particularmente na formação e aperfeiçoament(! 
de recursos humanos para o magistério; na ampliação e recuperação 
física da rede escolar; no incremento de matrículas para o alunado; 
na alocação de recursos financeiros cada vez mais expressivos; na 
adoção de uma política salarial que tem procurado o justo equilíbrio 
entre as forças do Erário Estadual, de um lado, e a importância de 
cada função e o merecimento de cada classe de professores, de outro: 
c finalmente, na aquisição de novos equipamentos c adequada 
reorganização das estruturas c métodos administrativos da Sccre· 
taria da Educação e Cultura. 

Traduzindo cm números na parte desse variado labor, informa
mos que a alocação de recursos para o sctor, no nuente ano, atinge a 
elevada soma de Cr$ I 06.500.000,00, que corresponde a 22% de todo 
o orçamento estadual; a oferta de matrícula. à população estudantil 
recebeu um incremento total de 34,8%, cm comparação com as do 
ano passado, elevando-se a I 04.840, cm todo o Estado; 113 novas 
salas de aula foram construídas c 46 unidades escolares foram re
cuperadas, incluindo-se o Athcncu Scrgipcnsc, que sozinho consu· 
miu cerca de CrS 2.500.000,00; quatro cursos de ensino superior 
foram implantados no interior do Estado, a nível de licenciatura 
curta, mediante convênio entre a Universidade, os Municípios-Sedes 
c o próprio Estado; por fim, ressaltamos que diversos programas de 
capacitaçào de pessoal docente foram dcnagrados, tanto a nível de 
reciclagem ~orno de prcparaç~o de professores de IQ grau, além do 
~ustcio de cursos de pós-graduação [ora do E~tndo, pura 30 prorcs· 
sorcs. 

A despeito das limitações do Erârio e du complexidade natural 
do Setor, de todos conhecidas, acreditamos poder intensificar o 
ritmo de ativaçào da educação escolar do Estudo, inclusive no que 
toca às unidades particulares, às quais não tem faltado o amparo 
t~cnico c linancciro da Pública Administração. 

Sergipe, como grande parte dos Estados brasileiros, vem 
encarando seriamente a problemática da transferência de encargos e 
serviços de educação de 19 grau para os M u'nicípios, desde quando 
todo mc:canismo montado para tal envolve não somente a transfer~n
cia de responsabilidade, mas também o correspondente repasse de re
cursos. 

Dentro da nova ~istemâtica da Lei de Diretrizes e Bases do 
Ensino de lY e 29 Graus, que rege atualmente a educação nacional, 
foi criado pelo Governo do Estado em administração anterior o 
PAEMSE- Programa de Assistência Educacional aos Municípios 
Scrgipanos, que tem por objetivos o desenvolvimento de ações inte
gradas, a instrumentalização das administrações municipais e a cria
ção de meios que possibilitem a transferência de recursos financeiros 
capazes de assegurar-lhes condições de assumirem novos encargos. 

No período 1973/1975, o Estado transferiu recursos da ordem 
de Cr$ 7.745.704,00, oportunizando aos municípios a construção de 
69 unidades escolares, a recuperação de 40 outras bem assim 
dependê:ncias, como: biblioteca, diretoria, secretaria e cantina. 

Igualmente, vem o Governo dando ênfase à política de capacita
cão de recursos humanos para o meio rural, numa tentativa de pro
mover a melhoria qualitativa dos padrões educacionais, ainda consi
derados muito baixos entre nós. Nesse mesmo período, foram aplica
dos recursos superiores a dois milhões e quinhentos mil cruzeiros, 
somente em cursos de formação para professores leigos. 

Numa feliz iniciativa, o Ministério da Educação e Cultura, atra
vés do seu departamento de Ensino Fundamental, lançou o 
PROMUNICIPIO - Programa de âmbito nacional e que se 
propõe,.<llravés da alocacào de novos recursos, fortalecer os progra
mas de municipalização já existentes e incentivar outros em estágio 
ainda embrionário, acelerando, dessa forma, o processo de trans
ferê:ncia de encargos educacionais que, pela sua natureza, possam ser 
realizados mais satisfatoriamente pelas administrações municipais, 
denagrando-se, assim, um processo contínuo de articulação entre a 
União, os Estados e os seus respectivos Municípios. Sergipe, junta
mente com mais quatro estados da federação, foi selecionado pelo 
DEF em 1975 para receber os primeiros benefícios do PRO
MUNICIPIO. 

Pela segunda vez, o Departamento de Ensino Fundamental 
incluiu o nosso Estado na sua programação para 1976. Sente-se as
sim o Governo do Estado fortalecido na ação para o atendimento 
das necessidades educacionais a nível de município, reafirmando o 
seu propósito de tudo fazer para corresponder à expectativa do M EC 
c reduzir as deficiências ainda graves existentes no Sistema Estadual 
de Ensino. 

A escolha da cidade de Aracaju para sede do II ENCONTRO 
NACIONAL SOBRE ENSINO MUNICIPAL, constitui-se para 
nós motivo de grande satisfação c traduz a distinção do Departa
mento de Ensino Fundamental, na pessoa de sua dinâmica dirctora c 
ilustre Mestra, Professora Anna Bernardes da Silveira Rocha, a que, 
neste momento, Sergipe rende as suas homenagens c muito se honra 
com a sua presença, abrindo c participando deste Encontro que 
reúne professores, técnicos c especialistas, representantes dos diver
sos órgãos do Governo Federal c de Secretarias de Educação de 
outros Estados irmãos, todos comprometidos com a nobre missão 
educadora, o destino c a grandeza do nosso País. 

Agradecendo a presença de todos, desejamos uma feliz per
manência cm nossa cidade aos participantes deste conclave, c os me
lhores votos de que os objetivos desta semana de estudos sejam ple
namente atingidos, inspirados no principio da unidade nacional c 
nos ideais de liberdade c solidariedade humana." 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hclvfdio Nunes. 
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O SH. IIEL\'11>10 NUNES (ARENA - PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pura presidir us solenidades de consagração da cutedrul de 
Picos, do Estado do Piuui, chegou àquda cidade nu munhll de 14 do 
corrente o Exm~ e Reverendíssimo Núncio Apostólico Dom 
Carminc Rocco. 

Recebido nas proximidades da cidade, pois que o trajeto foi 
coberto por automóvel, o representante do Santo Padre Paulo VI foi 
Paulo VI foi recepcionado no adro da Igreja-Matriz pelas 
autoridades civis, militares e eclesiásticas, associações religiosas, 
estudantes c grande massa popular, à frente o Prefeito José Nunes de 
Barros, que em inspirado discurso deu as boas vindas ao ilustre 
visitante. 

Dom Augusto Rocha, Bispo de Picos, também em breves 
palavras. repassadas de júbilo, saudou, em nome de todos os seus 
diocesanos, Dom Carmine Rocco, o qual em seguida agradeceu o 
calor das manifestações que lhe foram tributadas. 

Quinze de agosto, festa de NÕssa Senhora dos Remédios, 
Padroeira de Picos, foi um dia inesquecível para os picoenses. 

Presente o Governador Dirceu Mendes Arcoverde, às 9 horas, 
durante a Missa concelebrada por Dom Carmine Rocco, Dom José 
Freire Falcão. Arcebispo de Teresina, Dom Augusto Rocha. Bispo 
de Picos. Dom Edilberto Dinkelborg, Dom Paulo Hipólito de Souza 
Libório. Dom Abel Alonso Nunes e Dom Cândido Lorenzo Gonza. 
les, respectivamente, Bispos das Dioceses de Oeiras, Parnaiba. Cam· 
po Maior c São Raimundo. no Piauí, c Dom Guida Vasullo, Bispo 
du Diocese de Cândido Mendes, no Maranhão. além de numerosos 
padres. o Núncio Apostólico realizou a consagração da C:nedral, err, 
<.:crimtinia tocante, a que o povo que lotava literalmente a Igreja 
assistiu com espírito de profunda religiosidade. 

Às vinic horas, após a procissão da Padroeira, que percorreu as 
principais ruas da Cidade, a Missa da Padroeira, concelebrada em 
praça pública, presidida por Dom Carmine Rocco, foi assistida por 
aproximadamente vinte mil pessoas. 

Noite deslumbrante. Extraordinária manifestação de fi:. Milha
res de pessoas a entoarem hinos, a rezarem, e publicamente presta
rem homenagem à Padroeira de Picos, a excelsa Virgem dos 
Remédios. 

E o coral da U nivcrsidade Federal de Goiás, após os cânticos 
sacros durante a celebração da missa campal, ainda brindou a 
família católica de Picos com belíssimos números de seu variado 
repertório. 

Ao registrar nos Anais do Senado Federal aquele glorioso 
evento, quero, a par das homenagens que envio ao povo de Picos 
manifestar, particularmente, a Dom Augusto Rocha, Bispo da 
Diocese, c ao padre Alfredo Schafner, vigário da catedral de Nossa 
Senhora dos Remédios, efusivos parabéns pelo trabalho que realiza
ram, cm proveito da comunidade c de exaltação da nossa Padroeira. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nudu mui~ 
lwvend,, •tue tr<llar, vou encerrar u scssuo, designando p;~ru a próxi· 
111<1, :1 SC!;Utnte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 364, de 1976, do 
Senhor Sen;tdor Fausto Castelo Branco, solicitando a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do editorial do jornal O Globo, de 18 
de agosto de 1976, intitulado "'Médico de Família". 

-2-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 
148, de 1975, do Senhor Senador Milton Cabral, que dispõe sobre a 
locacãll, pelas instituições de previdência, de imóveis do tipo popular 
para segurados com renda inferior a dois salários mínimos regionais, 
tendo 

PARECERES, sob n9s 52, 53,515 e 516, de 1976, das Comissões: 
-De Constituição e Justiça - }9 Pronunciamento: pel~ 

Constitucionalidade e Juridicidade do Projeto; 29 Pronunciamento: 
(reexame solicitado em Plenário): pela Constitucionalidade e 
Juridicidade do Projeto, com a emenda que apresenta de n9 1-CCJ; 

- De Legislação Social - I~ Pronunciamento: favorável ao 
Projeto, com voto vencido do Senhor Senador Domicio Gondin; 2~ 
Pronunciamento: (reexame solicitado em Plenário): favorável ao 
Projeto e .:0ntrário à Emenda ua Comissão de Constituição c Justiça. 

-3--

Discussuo. em primeiro turno. do Projeto de Lei do Senado n9 
243, de 1975, do Senhor Senador Osires Teixeira. que determina a 
emissão de selo postal em homenagem à mulher brasileira, tendo 

PARECERES. sob n9s 407 a 409, de 1976, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela ·Constitucionalidade 
Juridicida.de do Projeto, nos termos do substitutivo que apresenta; 

-de Transportes, Comunicações c Obras Públicas; favorável ao 
Projeto nos termos' do Substitutivo da Comissão de Constituição c 
Justiça: c 

-de Finanças, pela prejudicialidadc. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a 
Sessão. 

( Le,•anta-se a Ses.~ào às 18 horas t' 20 minutos. 1 



133• Sessão da 2• Sessão Legislativa da s~:~ Legislatura, 
em 23 de agosto de 1976 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

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

Adalberto Sena - Evandro Carreira - José Esteves - José 
Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco 
-Alexandre Costa- Henrique de La Rocque - Helvídio Nunes 
- Petrõnio Portella- Mauro Benevides- Virgílio Tâvora- Agll-
nor Maria - Dinarte Mariz- Ruy Carneiro - Paulo Guerra -
Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Luiz Viana- Ruy Santos
Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - Amaral Peixoto - Roberto 
Saturnino - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo 
Capanema - Itamar Franco - Magalhães Pinto - Franco 
Montoro- Orestes Quércia- Otto Lehmann - Benedito Ferreira 
- Lázaro Barboza- Saldanha Derzi - Accioly Filho - Evelásio 
Vieira- Otair Becker- Daniel Krief!er- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 41 Srs. Senadores. Havendo número 
rcgimcnt:il, decl:~ro :~berta a Sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9. 
_Sec_retário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9 373, DE 1976 

Pelo falecimento do ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oli
veira, uma das mais insignes figuras da vida pública brasileira, reque
remos, na forma regimental e de acordo com as tradições da Casa, as 
seguintes homenagens de pesar: 

a) inserção cm ata de voto de profundo pesar; 

b) representação nos funerais: 

c) apresentação de condolências à família e ao Estado de Minas 
Gerais: 

d) levantamento da Sessão. 

Sala das Sessões, cm 23 de agosto de 1976.- José de Magalhães 
Pinto - Gustavo Capanemn - Itamar Franco - Petrônio Portella -
Mauro Benevides - Paulo Brossard - Jarhas Passarinho - Eurico 
Helende - Henrique de ta Rocque - Adalberto Sena - Ruy Santos 
- .José Lindoso - LálRro BarholR - Renato Franco - Vir~:ílio 
Tá10ro - Callete l'inehiro - Ruy Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE ( Magalhães Pinto) - Em votih;ão o 
requerimento. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gustavo Capanema, para 
encaminhar a votação, que falará em nome da ARENA. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG. Para enca
minhar a votação.)- Sr. Presidente: 

O requerimento, ora submetido à votação do Senado, de home
nagem de pesar pelo falecimento, ocorrido ontem, do ex-Presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, eu o assinei pensando na minha 
qualidade de Senador por Minas Gerais, terra também do insigne 
homenageado. Já agora, ocupando a tribuna, para encaminhar a 
votação, desvinculo-me da origem mineira, porque entendo que devo 
falar em nome de todos. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- O seu 
aparte muito me honrará. 

O Sr. Petrõnio Portella (ARENA - PI)- V. Ex• se faz hoje 
intérprete do povo brasileiro na consternação que externa pela morte 
do ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Peço a V. Ex• 
que nos conceda, a seus companheiros da ARENA, a honra de falar 
também pelo nosso Partido, a Aliança Renovadora Nacional. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (ARENA- MG)- Muito 
agradeço ao meu preclaro Líder tão honroso encargo. Como vé 
V. Ex•, Sr. Presidente, já agora estou falando, especialmente em 
nome da ARENA. 

Estou com medo da tribuna hoje, Sr. Presidente. Sempre tive 
medo da tribuna. Mas hoje ela me assusta mais, porque estou 
tomado de profunda emoção, pela morte brutal do amigo tão 
querido.·Fazcr este discurso está sendo para mim coisa muito difícil, 
porque, ;Uém de ler o coração ferido, estou, a bem dizer, falando de 
improviso. Depois da noticia tremenda, todo o meu ser espiritual 
passou a ser sede só de sofrimento. Mesmo depois de ter admitido a 
hipótese deste discurso, não fui capaz de buscar os temas e de alinhar 
as idéias para urdi-lo c pronunciá-lo. Confesso estas circunstâncias 
para me serem perdoados os defeitos desta breve oração. 

Seja-me permitido começar assim o discurso, com esta nota de 
carátcr pessoal. Na verdade, estou perdendo um amigo muito caro, 
de uma amizade de mais de quatro décadas, uma amizade nascida no 
aconchego de um lar ilustre de Belo Horizonte, o lar da viúva 
D. Lufza Gomes de Lemos, a que o meu fraterno amigo Gabriel 
Passos, meu colega de colégio c de faculdade, se prendera logo 
depois de formado, c ao qual mais tarde Juscelino veio também 
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vincular-se. Essa amizade ni\o foi jamais abalada pelos inevitâveis 
contratempos c desentendimentos próprios da vida política, desde 
cedo por mim abraçada, e também pelos dois genros daquela extraor· 
dinária figura de mulher. 

Mais de uma vez, como nos episódios da queda do regime parla· 
mentarista, nós estivemos em posições divergentes ou contrapostas. 
Pori:m nada disso, por um momento sequer, perturbou a nossa 
sempre cálida, sempre constante amizade. 

Em meio às amarguras desta hora, me arriscarei, para ilustrar o 
meu discurso, a tal ou qual tentativa de pensamento político. 

Logo indagarei o que terâ sido maior cm Juscelino, se a persona· 
!idade ou a obra. 

O que é evidente é que ele, no tropel dos seus passos, se foi con· 
figurando como ídolo do povo. A sua morte, tão súbita, tão violenta, 
ainda está pondo em maior evidência essa gloriosa aura popular em 
torno da sua figura. 

O que será, Sr. Presidente, que mais concorre para formar, 
diante do povo, a imagem do ídolo? Serâ a sua personalidade ou a 
sua obra? 

Não tenho dúvida de que uma grande personalidade sem obra, 
ou uma grande obra sem personalidade poderá ser objeto de bons 
estudos históricos ou de belas análises psicológicas, mas não atingirâ 
a alma do povo. O povo há de ver, no seu ídolo, uma personalidade c 
uma obra. As duas coisas terão de casar-se, como foi o exemplo, o 
divino exemplo de Jesus Cristo. Na escala humana, não sei de quem 
terá ultrapassado o vulto de Napoleão como objeto da paixão 
popular. E essa paixão o que foi que a acendeu? Foi somente o gênio 
e a coragem, ou foram esses traços da personalidade reunidos às 
quarenta batalhas conquistadas e ao código civil deixado ao povo 
francês? 

Contemplemos o caso de Juscelino, o pranteado objeto da nossa 
homenagem de hoje. 

Quais os traços marcantes da sua figura espiritual? 
Rar~mente um ser humano pode trazer em si mesmo aquele con· 

junto de dons próprios da superior personalidade. Antes do mais, o 
seu grande coração, aberto, dadivoso. Ele era sempre assim, sempre 
bom. Não sabia perder a oportunidade de servir, de ajudar, de 
amparar, e era incapaz de guardar o mínimo ranc'or ou de aceitar a 
idéia de qualquer espécie de vingança. 

Outro dom que compunha a sua personalidade e ·despertavà 
tanto encantamento era a sua alegria. Haverá qualidade mais bela do 
que a alegria, o atributo de estar sempre jovial e festivo, com o riso 
no semblante, mesmo em meio dos aborrecimentos e revezes? 

Qualidades grandes de Juscelino eram também a visão em face 
dos problemas, a audácia e o destemor nos lances perigosos, a 
vontade de ferro nos empreendimentos. 

Outro traço constante nele era a sua fascinação pelo homem de 
talento c de cultura. ao mesmo tempo que sabia conviver, sem 
nenhum sinal de tédio, mas cheio de satisfação, com as pessoas 
simples, primárias ou rudes. 

Esses atributos tão atraentes bastariam, por si sós, para con· 
figurar nele, diante do povo, a imagem de um ídolo? 

~ fora de dúvida que não. 
Ele quis ser, desde cedo, homem de Estado. Não, porém, o 

homem de Estado preocupado mais com a boa rotina dos negócios 
públicos, satisfeito com as realizações comedidas, dentro das possi· 
bilidadcs normais. Em certas quadras da história de um povo, são 
ncccss;írios governantes desse tipo. Mas Juscelino não. Ele punha 
sempre os olhos nas coisas difíceis, nas realizações quase impossíveis. 

No governo de Minas. desde que empunhou as rédeas do Palácio da 
Liberdade, ci-lo diante do povo a anunciar programas de arrojo. 
Nesse estado de c~pírito, ao fim do seu período, investe para a chefia 
da Nação, ganha as eleições presidenciais. Presidente da República, 
as suas vista~. os seus planos, as suas metas encheram o País de con· 
tinuado ruído. Niio havia ohst:tculos que contivessem os ~cus 
avanços. c jú então o povo ia vendo nele o estadista que, ao lado de 
ser uma personalidade fascinante. era tamhém um abridor de novos 

.:aminhos, um organizador de novos cometimentos. O que ele: queria 
mostrar ao povo c:ra a obra ciclópica, a obra numerosa c: ponteada de: 
grandeza. 

Neste: discurso que: regimentalmente tem de: ser curto e nesta 
hora de: atordoamento moral, de: confusão e tormento genemlizado, 
ponho. de lado a idéia de referir os feitos governamentais desse 
grande chefe de Estado. 

. Só não posso omitir a realização maior: Brasília. 
A idéia da nova Capital Federal, erguida no planalto central do 

País, vinha de longe. Determinou-a a Constituição de 1891 e a re· 
n.ovou mais t~rde a de 1934. A Constituição de 1946, sob cuja vigên· 
cta de Juscc:hno entrou a governar, havia tornado mais premente, 
mais categórico o preceito da mudança da Capital. Juscelino 
encontrou, mesmo, jâ determinada em decreto, a fixação do local de 
Brasília, nome que ainda não estava escolhido. Mas eu me lembro 
muito bem. Ninguém, naquela ocasião, acreditava na mudança, 
ninguém via possibilidade na construção da cidade, c havia muita 
gente que não queria o empreendimento. Mas o Presidente da Repú· 
blica levou a sério de tal modo o preceito constitucional, e 
apaixonou-se tanto, com decisão e ardor cada dia mais irredutíveis, 
pela imediata edificação de Brasília, que o povo logo pôde contem
plar essa sua impetuosa caminhada. Põe à frente da tarefa um 
homem de notória capacidade de realização, Israel Pinheiro, 
convoca desbravadores destemidos e renhidos, como Bernardo 
Sayào, entrega os projetas de urbanismo e de arquitetura a dois 
grandes mestres brasileiros jâ então conceituadíssimos, Lúcio Cost·a 
c Oscar Niemeyer, e ei-lo, sem desfazer nem perturbar os outros nú· 
meros do ·seu programa de governo, ei-lo, espécie de Hércules, 
empolgado na vertiginosa façanha. Em quatro anos, estava erguido 
este extraordinário plâstico, a cidade de Brasília.· A 21 de abril de 
1960, inaugurava-se a nova Capital Federal. 

Esta obra, cheia de tanta beleza, que logo se tornou conhecida e 
celebrada no mundo inteiro, obra tão necessária, tão importante, tão 
significativa para o ordenamento do nosso País, assim como para a 
grandeza e glória nacional, foi assim logo compreendida pelo povo, c 
entrou a concorrer, mais do que qualquer outra, para formar, no seu 
providencial autor, a imagem do ídolo. 

Temos de reconhecer o sacrifício que ao nosso povo custou a 
construção de Brasília e a mudança da Capital. Muitos ainda 
deploram essa demasia de investimentos e de gastos tornados 
imperativos. Mas o povo, esse não. O povo, com o seu senso 
miraculoso, com o seu divino senso das antecipações, aceitou alegre 
o sacrifício. 

Sr. Presidente, isto é comum na história dos grandes homens. 
Lembremo-nos de Churchill, na hora mais dura da guerra, apelando 
para o povo, e dizendo que, naquele transe, só poderia oferecer aos 
ingleses sangue, ~110r c lágrimas. O sacrifício foi compreendido e 
aceito. E o corajoso homem de Estado, que tais aflições oferecia, 
haveria de transfigurar-se em ídolo do seu povo. 

Outra meditação a que convida a morte de Juscelino é que não 
raro, a grandeza do grande homem atrai a tragédia. Ele podia ir 
vivendo, para um dia morrer de uma doença qualquer, mas 
subitamente, para o nosso espanto e horror, é colhido, esmigalhado 
pelo terrível desastre. Que misteriosas circunstâncias são essas que 
costumam envolver e agravar a morte dos que foram maiores entre 
os humanos! Lembremos a morte de um Júlio César, entre os 
antigos, ou a de um Tiradcntes, aqui mais perto de nós. O destino 
parece querer que as condições trágicas da morte lhes venham pór 
uma coroa. A tragédia, cm que Juscelino ontem pereceu, vai tornar a 
sua imagem mais bela diante do povo. 

Já não posso continuar. Sei que terei excedido os limites regi· 
mentais, Sr. Presidente. V. Ex• me perdoe. E aos nobres colegas que 
me ouviram, com semblante tão compreensivo, peço que me relevem 
o desalinho c as tamanhas imperfeições desta oração. (Muito bem!) 

O SR. I'IH:SIIH::'IIn: (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nohrc Senador Mauro Bcncvidcs, que falará cm nome do Mo· 
vimcnto DcmocrMico Brasileiro. 
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O SR. MAURO DENEV,IDES (MDB - CE. Em nome da 
Minoriu. Pura encaminhar a votação) ...- Sr. Presidente c Srs. 
Senadores: 

Às últimas horas da noite de ontem, o Pais tomava conhe· 
cimento de que falecera o ex-Presidente Juscelino Kubitschck de Oli· 
vc:ira, vulto exponencial de nossa vida pública, a quem tanto deve o 
povo brasileiro. 

O impacto traumatizante da dolorosa notícia fez com que se 
relembrasse aquela figura excepcional de notável estadista, cuja a tua. 
ção à frente dos destinos do Brasil constituiu marco indelével na 
nossa História Político-Administrativa. 

Asccndencio à Chefia da Nação, com consagradora votação, 
após memorável campanha, Juscelino vislumbrava empreender uma 
obra fecunda c duradoura, à altura dos anseios dcsenvolvimentistas 
de nossa gente. 

Em Minas Gerais, seu Estado natal, já se projetara como o 
timoneiro seguro e exemplar, levando a efeito uma gestão das mais 
proficuas, que o credenciava ao exercício da Primeira Magistratura 
do País. 

A todos os recantos do território pátrio, transmitiu, 
pessoalmente, a sua mensagem de otimismo, sensibilizando os cor· 
rcligionários e ati: adversários com a sua pregação cívica, de elevado 
conteúdo democrático. 

E aos que buscaram obstaculizar o seu acesso ao Poder, em 
frustradas tentativas de inconformismo, respondia sempre 
compreensivamente, evitando as radicalizações, tão prejudiciais à 
tranq i.iilidade da família brasileira. 

A sua imagem de cidadão intrépido e generoso destacava-se a 
cada episódio em que se via envolvido, numa edificante e positiva 
demonstração de que a~pirava, acima de tudo, à paz e à felicidade de 
seus com patrícios. 

No comando dos destinos nacionais, granjeou, gradativamente, 
imensa aura de invulgar popularidade, que nunca sofr~u a menor 
restrição, mesmo quando, sob estarrecimento geral, o ciclo punitivo 
da Revolução o atingira inexplicável e inapelavelmente. 
· Com uma força de vontade inquebrantável, programou metas 
aparentemente inalcançáveis, na consecução das quais empregava o 
melhor de seus esforços, e todo o seu ardor patriótico. 

Brasília, por exemplo, foi o sonho que acalentou 
obstinadamente, até vê·lo transformado em esplêndida realidade, 
num desafio a que o mundo assistiu, empolgado com a sua grandeza 
e o encanto de seu modelo arquitetõnico. 

O arrojo da iniciativa de Jusceiino suscitou constante insatis
fação entre os incrédulos, muitos dos quais ainda hoje teimam em 
apresentar a Nova Capital como inteiramente inviável, apesar de seu 
caráter de empreendimento irreversível. 

No Exterior, para onde viajava com alguma freqUência, 
experimentava sempre a alegria de ser alvo de homenagens reconfor· 
tantes, que lhe davam a certeza de haver conseguido para o Brasil 
um realce merecido, perante, sobretudo, as Nações do Continente 
Americano. 

A nenhuma cidade do País- grande, média ou pequena- con· 
seguia deslocar-se, mesmo nos últimos tempos, anonimamente, pois, 
notada a sua presença, cresciam, de forma inevitável, as manifes· 
tações de apreço, que, às vezes, o levavam à emoção incontida, 
especialmente pela espontaneidade de que se revestiam. 

Há três anos, Sr. Presidente, fui presente a um desses episódios, 
indicadores da imensurável estima cm que eram tidos Juscelino 
K ubitschck c sua esposa, Dona Sarah. 

Ao Aerop-orto do Galeão, o casal chegara para embarcar cor 
destino ao interior do País, a fim de atender a compromisso de na· 
turcza social. Todas as pessoas que alt se achavam - praticamente 
Iodas - fitcram qucstfio de cumprimcntú-lo,, com simplicidade c 
carinho, numa prova inconteste do respeito c atcnçfto votados ao ex· 
Presidente c sua dedicada mulher. 

Fatos como o referenciado devem ter-se repetido seguidamente, 
tão grande é u admiração dos brasileiros por aquele mineiro ilustre, 
ontem tragicamente desaparecido. 

Srs. Senadores: 
Esta Casa terá certamente oportunidade de reverenciar, cm Ses

são Especial, a memória de Juscelino Kubitschck de Oliveira, rcndcn· 
do-lhe o testemunho de reconhecimento c apreço, de que se faz cre· 
dor, pelos inestimáveis serviços prestados ao Brasil. 

Aqui se homenageará o cidadil~ que, amando a Pátria, tudo fez' 
pura acelerar o seu progresso c propiciar bc:m·estar à sua gente; o 
político que, por sua extraordinária formação liberal, nos legou li· 
çõcs admiráveis de fidelidade aos ideais democráticos; o 
administrador que, com incomparável dinamismo, se entregou de 
c?rpo e alma ao trabalho ciclópico de fazer com que, cm um qUinqi.le· 
mo, obtivesse o País o desenvolvimento previsto para cinqUenta anos. 

Ao suspender esta Sessão Ordinária, o Senado tnbutará preito 
de saudade a um de seus mais brilhantes ex-integrantes, do qual guar· 
dará recordação inesquecível, tão grande o acervo de realizações que 
ao mesmo deve ser atribuído. 

Os brasileiros pranteiam, comovidamente, a morte de Juscelino 
Kubitschek, convictos de que o fazem diante de um bravo c de um 
justo, que cativou a Nação por sua coragem e por sua magnanimi
dade, dedicando-se abnegadamente ao interesse da coletividade. 

O MDB, por sua bancada de Senadores, comunga do pesar 
nacional, pela perda do grande estadista. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 
dos. (Pausa.) 

Está aprovado. 
A Presidência associa-se às manifestações de pesar pela morte 

do Presidente Juscelino Kubitschck, c a Mesa fará cumprir a deli· 
beraçào da Casa, designando os Srs. Senadores Petrõnio Portella, 
Gustavo Capanema, Mauro Benevidcs, Lázaro Barboza, Ruy 
Carneiro e Henrique de La Rocque, para, juntamente com o Presi
dente da Casa, representarem o Senado nos funerais. 

De acordo com a deliberação do Plenário irei levantar a Sessão. 
Antes, porém, comunico ao Plenário que a Presidencia deter

minou o cancelamento da Sessão Conjunta convocada para hoje às 
18 horas e 30 minutos. 

Designo para a ORDEM DO DIA de amanhã as matérias 
constantes da pauta de hoje, que são as seguintes: 

-l-
Votação, em turno único, do Requerimento n• 364, de 1976, do 

Senhor Senador Fausto Castelo-Branco, solicitando a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do editorial do Jornal O Globo, de 18 
de agosto de 1976, intitulado "Médico de Família". 

-2-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
148, de 1975, do Senhor Senador Milton Cabral, que dispõe sobre a 
locação, pelas instituições de previdência, de imóveis do tipo popular 
para segurados com renda inferior a dois salários mínimos regionais, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 52, 53, 515 e 516, de 1976, das Cernis· 
sõcs: 

-de Constituição c Justiça, I• pronunciamento: pela constitucio· 
nulidade c juridicidadc do projeto; 2• pronunciamento: (recxamc sol i· 
citado cm ~lcnário): pela constitucionalidade c juridicidadc do proje· 
to, com a Emenda que apresenta de n• I·CCJ: 

-de Legislação Social- I• pronunciamcnto:'favoravcl ao proje
to. com voto vencido do Senhor Senador Domício Gondim· 2• 
pro~uncinmcnto:. (rccxamc solicitado cm plenário): favorável. ao 
proJeto c contrlmo à cmcndu da Comissão de Constituição c Justiça. 
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Discussão, em primeiro turno, do Projeio de Lei do Senado nY 
243, de 1975, do Senhor Senador Osires Teixeira, que determina a 
emissão de selo postal em homenagem à mulher brasileira, tendo 

PARECERES, sob nYs 407 a 409, de 1976, das Comissões: 
- de Constiluiçiio c Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dadc: do projeto, nos termos do substitutivo que apresenta; 

-. dt- Transportes, Comunicações e Obras Públicas, fnvorâveis 
ao projeto nos termos do substitutivo da Comissão 'de Constituição c 
Justiça; c 

-de Finanças, pela prcjudiciulidndc. 

O SR,.I'RESIDENTE (Mugalhilcs Pinto) - Estâ encerrada u 
Scssr1o. 

{Levanta-se a Sessão às 15 horas e 15 minutos./ 



134• Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8• Legislatura, 
em 24 de agosto de 1976 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E BENJAMIM FARAH 

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

AdJiberto Sena- Evandro Carreira- Josi: Lindoso- Cattete 
Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre 
Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Helvídio Nunes 
- Mauro Benevides - Augusto Franco - Heitor Dias - Ruy 
Santos- Dirceu Cardoso- Amaral Peixoto- Roberto Saturnino 
- Vasconcc:los Torres- Benjamim Farah- Danton Jobim- Nel
son Carneiro- Gustavo Capanema- Magalhães Pinto - Franco 
Montoro - Orestes Quércia - Otto Lehmann - Lázaro Barboza 
- Saldanha Derzi- Daniel Krieger- Paulo Brossard. 

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

O Sr. 19-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

A VISO DO MINISTRO DA 
PREVID€NCIA E ASSISTtNCIA SOCIAL 

N9 232/76, de 19 do corrente, encaminhando ao Senado infor
mações daquele Ministi:rio referentes ao Projeto de Lei do Senado 
n9 174, de 1975, do Senhor Senador Osires Teixeira, que dispõe 
sobre o aproveitamento de mão-de-obra de pessoas em idade 
superior a 35 anos, e dá outras providências. 

(À Comissão de Economia.) 

PARECERES 
PARECERES N9s 561, 562 E 563, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n? 110, de 1975 (n? 
1.265-B, de 1975, na origem), que erige em monumento histó
rico nacional o imóvel onde funciona o Instituto de Educação 
Ca.etano de Campos, situado na Cidade de São Paulo. 

PARECER N9 561, DE 1976 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

O presente Projeto, de autoria do ilustre Deputado Ruy Côdo, 
manda erigir cm monumento histórico nacional o imól'cl onde fun
ciona o Instituto de Educaç1io Caetano de Campo~. situado na 
Cidade de S1io Paulo, determinando, ainda, que o Instituto do 
Património Histórico c Artístico Nacional providenciará a efc
livação do tombamento do referido imóvel. 

Invocando o preceito constitucional que preceitua a protcção 
especial, pelo Poder Público, dos documentos, ohras c locais de 
valor histôrico ou artístico, bem como dos monumentos, paisagens 
naturais notitvcis c jazidas arqueológicas, o ilustre autor da proposi
ção afirma que o Instituto de Educação Caetano de Campos, locali
z:ldo na Praça da República da capital paulista, se tornou famoso 
cm todo o Pais, estando, hoje, ameaçado de demolição para dar 
lugar:) construção de uma estação mctroviária, A ameaça que pesa 
sobre o histórico cducandúrio paulista constitui, no entender do. 
autor do projeto, um revoltante alentado "a uma tradição viva da 
cultura", por se tratar de "um viveiro que forneceu it Pútria os mais 
belos tnlcnlos c os mais aguerridos combatentes". 

Para o eminente autor do projeto, "o lnr.liluto Caetano de 
Campos é um celeiro, de onde saíram hrasilciros c pauliqas ilustres, 

sendo, hoje o mais querido c sagrado dos templos de cultura, "c seu 
tomb•uncnto" justific<~-sc pela própria história do cducand:írio, que 
deve, por isso mesmo, ser resguardado da fliria icnnnclasw dos téc· 
nicos, continuando a servir à juventude estudiosa de São Paulo e do 
Brasil". 

lniciativ<~s, como a do projeto, não têm sido de exclusiva atri· 
buição do Poder Executivo, como o co1i1provam as .Leis n•1s 1.61 H, de 
1952, 2.035, de 1953, e 4.603, de 20 de março de 1963, que tiveram 
sua origem no Poder Legislativo. 

O prêdio do Instituto de Educação Caetano de Campos, 11<1 

Capital de Suo Paulo, representá. um marco de <dto I' a lo r culturaltw 
lisionomia da capit<il paulista. pelas suas características arquitctll
nicas do estilo neo-clássico, do final do S~culo XIX. Ao lado do Edifí
cio da Light c do Teatro ~lunicipal de São Paulo, constitui o 
tr:tdicional cducand:írio um raro exemplo de ohra de incgúvd l'alor 
histórico e arquitclônico a emoldurar a bela paisagem urbana 
daquele Estado c que, por isso mesmo, precisa ser preservado. 

O projeto, porém, tem muitas implicações com a Lei n~ 6.292, de 
15 de dezembro de 1975, que dispõe sobre o tombamento de bens do 
I PHAN c :1 ele deve ajustar-se, razão por que somos de parecer que, 
antes de nos pronunciarmos em definitivo sobre suas disposições, 
sejam solicitados esclarecimentos ao Ministi:rio da Educação c 
Cultura sobre sua oportunidade e conveniência. 

Sala das Comissões, 29 de abril de 1976.- Gustavo Capanem:1, 
Presidente eventual - Henrique de La Rocque, Relator - João 
C'almon- E1·clásio Vieira- Paulo nrossard- Helvídio Nunes. 

PARECER N9 562, DE 1976 
Da Comissão d.e Educação c Cultura 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

Sobre o presente Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, que 
erige cm monumento histórico nacional o imóvel onde funciona 0 
Instituto de Educação Caetano de Campos, situado na Cidade de 
São Paulo, já nos pronunciamos cm parecer provisório emitido em 
29 de abril do corrente ano, no qual, atendendo às suas implicações 
com a Lei n? 6.292, de 15-11-75, entendíamos que deviam ser solicita
dos esclarecimentos ao Ministério da Educação c Cultura, acerca de 
sua oportunidade e conveniência. 

Pelo OFJGMJBSB 2076/76, de 25 do mês de maio, do Gabinete 
do Senhor Ministro de Estado de Educação e Cultura, chega-nos a 
coinunicacão de que esse Ministério é contrário à aprovação da ma
téria, "por considerar que o referido prédio não apresenta valor 
excepcional, seja do ponto de vista arquilctônico, seja do histórico, 
conforme disp•ic o art. I? do Decreto-Lei n? 25, de 30 de novembro 
de 1937, que regula o assunto". 

O mesmo expediente mi~istcrial declara "que a matéria de que 
trata o Projeto cm exame é de interesse exclusivo do Estado c do 
Município, respondendo pela aprovação dos bens culturais c his
tôricos nas respectivas ·úrêas o C:QNDEPHÁAT c o Departamento 
do l'atrimlinio Histôrico Municipal''. 

No nosso parecer anterior, sustentávamos ponto de vista 
contrúrio ao do MEC, tendo observado que "o prédio do Instituto 
de Educação Caetano de Campos representa um marco de alto valor 
cultural na fisionomia da capital paulista, pelas suas características 
arquitctônicas do estilo neo-clássico, do final do Século XIX''. E. 
pro~scguíamos: "i\o lado do Edifício da Light c do Teatro Munici
pal de São Pauro, constitui o tradicional cducandúrio um raro 
C\clllplo de ohra d; incgúvcl valor histórico c arquitclônico a 
emoldurar n bela pa1sagem urbana daquele Estado c que, por isso 
mesmo, precisa ser preservado". 
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O ponto de vista por nós esposado acaba de ser confirmado 
mediante ato do Secretârio de Cultura, Ciência c Tecnologia de São 
Paulo, que tombou o referido imóvel, inscrevendo-o no Livro de Re
gistro de Tombos do Conselho do Património Histórico, Artístico e 
Turístico do Estado (CONDEPHAAT), na forma, aliâs, alvitrada no 
parecer do MEC. 

De acord!) com aquele documento. "a função a que se des
tinarâ o prédio, depois da mudança da escola para o edifício que está 
sendo construído para abrigá-la, no bairro da Aclimação, não está 
afeta à Secretaria de Cultura ou ao Conselho, mas sim à Secretaria 
'de Educação, proprietâria do prédio. No entanto, qualquer alteração 
em suas instalações ou na face externa só poderâ ser realizada depois 
de obtida a anuência do CON DEPHAAT". 

Esta Comissão, na forma da letra c do art. !54 do Regimento ln
terno, propõe o arquivamento do presente projeto, por jâ ter sido 
atendido seu objetivo. 

Sala das Comissões, em 16 de junho de 1976.- Adalberto Sena, 
Presidente eventual - Henrique de La Rocque, Relator - Helvídio 
Nunes- João Calmon- Otto Lehmann. · 

PARECER N9 563, DE 1976 
Da Comissão de Finanças 

Rel:ttor: Senador Alexandre Costa 

O Projeto de Lei ora submetido a esta Comissão, originário da 
Câmara dos Deputados, que objetiva erigir em monumento histórico 
nacional o imóvel que menciona, foi exaustivamente examinado 
pelas Comissões competentes por onde já tramitou. 

Vakndo-nos, especialmente, da informação contida no parecer 
da douta Comissão de Educação e Cultura desta Casa, sobre o 
tombamento do referido imóvel, efetuado mediante ato do Secre
tário de Cultura, Ciência c Tecnologia de São Paulo, de acordo, 
inclusive, com a opinião do Ministério da Educação e Cultura, cons
tante do expediente ínsito às ns. 13 do processado, entendemos que a 
proposição perdeu seu objeto. . 

Ante o exposto, somos pelo arquivamento do presente Projeto 
de Lei. 

Sala das Comissões, em 19 de agosto de 1976. - Amaral 
Peixoto, Presidente - Alexandre Costa, Relator - Fausto Castelo
Branco - Henrique de. La Rocque - Heitor Dias - Ruy Santos -
Saldanha Derzi - Hclvídio Nunes - Mauro Bene1·ides - Leite 
Ch:n·es. 

PARECERES N9S 564 E565, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 29, de 1976 (na 
origem n9 495-B, de 1975), que "acrescenta item ao artigo 14 
da Lei n•.o 5.316, de )4 de ~etembro de 1967. que integra o se~:u
ro de acidente do trabalho na Pre1·idcncia Social, c dá outras 
pr01 idcncias ", 

PARECER N9 564, DE 1976 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Jarbas Passarinho 

Originúrio da Câmara dos Deputados, objctiva o presente proje
to acrescentar ao artigo 14 da Lei n9 5.316, de 14 de setembro de 
1967, mais um inciso, o III, de modo a contcmpl;1r, entre os beneficiá
rios do seguro de acidentes do trab;1lho, os empregados domésticos. 

Na "Justificação" do projeto, o Autor observa que a Lei 
n~ 5.H39. de li de deLembro de 19n, que estendeu aos empregados 
domésticos os benefícios c serviços da Previdência Social, silenciou 
quanto ao seguro de acidentes, deixando, assim, incompleta a cober
tura dos riscos a que estão sujeitos os referidos empregados no exerci
cio da profissão. 

Esclarece, ainda. que, cm face dessa lacuna, os domésticos n;lo 
tém dirc1to ao au.\ilin·docnça, ii assistência médica c ii npnscntadoria 
pnr IIW:llidct, prc,istns na Lei Orgúnica da Previdência Sm:ial, 
quando tais benefícios ou serviços forem requeridos por motivo de 
amkntc> do trabalho. 

N;t ~~rdadc, a L~i nY 5.839/72 não foi omissa quantoà garanth1 
duqucks direitos. Estcnd~ndo, d~ modo amplo e irrcstrito, os bcncri· 
cios c serviços prcvidcnciúrios uos ~mpregados domésticos, scriu de 
supor que, entre aquel~s. estiv~sse incluído o referido seguro. 

T;ll n:10 aconteceu, porém, cm virtude do falo da Lei 
o" 5.316/67, l)Ue integrou o seguro de acidentes do Liabalho na 
Previdência Social, ter margirwlizado, expressamente, aquela catcgo· 
ri;~ do seu âmbito, ao dispor no artigo 22 que: 

"Art. 22. Para os irabalhadores rurais e os empregados 
domésticos, a extensão da prcvidi:ncia social ao acidente do 
tr;~balho s~ fará na m~dida d~ suas possibilidades técnicas e 
administrativas, respeitados os compromissos existentes na 
data do inicio de vigi:ncia desta lei." 

Ycrilka-se, tamb~m. que essa exclusão foi mantida pela recente 
Consolidação das Leis de Prcvidi:ncia Social, baixada com o Decreto 
n9 77.077, de 24 de janeiro de 1976, que, em seu artigo 168, cstatui: 

"Art. 168. O disposto neste titulo aplica-se: 
I - ao empregado abrangido pelo regime desta 

Consolidação, exceto o doméstico, observado o disposto no 
artigo 112." 

Ora, pelas recentes e reiteradas manife5tações do Sr. Ministro 
da Previdi:ncia e Assisti:ncia Social; pelo que se vê e se li: e se anun
cia, quanto ;~o atu;ll estúgio de desenvolvimento da instituição 
previdenciária; ante aos projetes de lei encaminhados ao Congresso 
Nacional, criando novos benefícios c serviços para faixas de popula
ção até então dcs;~mparadas de qualquer assistência social, parece
nos jú chegada a hora de se incorporar à massa trabalhadora protegi
da pelo seguro os empregados domi:sticos. 

A exclus:-1o, realmente, já se torna iníqua e destoante da filoso!ia 
uo .~ltual Governo, voltado par;~ a valorização do homem. Se todos 
os cid;~dàos. por moiivo de emprego ou de profissão, são beneficiá
rios da l'revid~nda Social, por que deixar-se, à margem, essa laborio
sa classe'! 

Sem dúvida os riscos da profissão não serão de tal monta que 
ponh<~m cm perigo a estabilidade econúmico·financeira do INPS. 
PelJ na tu rela dos serviços prestados, em sua grande parte no recinto 

·do lar, deve ser diminuta a ocorréncia de acidentes de que resultem a 
invalidez do cmrreg<~do ou a chamada "doença profissional". 

A matéria jú veio aprovada pela Cámar;~ dos Deputados, onde 
;~s Comissões Técnicas a ex;~min;~ram, iendo em vista, inclusive, as 
suas repcrcussiics. Dentro dos parâmetros desta Comissão, não 
poderíamos. também, ncg<~r·lhe <~roio. 

Por tuJo isso. c mais ainda. por considerarmos que o projeto res
guarda um elev:1do principio de justiça social, nosso parecer lhe é 
favor;hcl. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 1976. - ;'l;clson Carneiro, 
Presidente- .Enh:1s l'assarinhn, Relator - Henrique de La Rocque 
- Fr:mcu ;\lnnlnrn- l>nrnícin Gnndim. 

PARECER N9 565, DE 1976 
Da Comissão de Flnan~as 

Relator: Senador Henrique de La Rocquc 

O presente Projeto de Lei. oriundo da Cámara dos Deputados, 
visa <1 estender aos empreg<~dos domésticos os beneficies do seguro 
de acidentes do trabalho. 

A matéria roi amplamente debatida na Casa de origem, onde. 
inclusive, foi modificada na sua proposição original. 

Devemos analisar os asrectos fin;~nceiros da medida proposta, 
enrrentando, porém, o mérito da questão, pelas ra7.Õ·es que adiante se 
compreenderú. 

O Autor do Projeto, na Justific;lç;lo, diz o seguinte: 

"Sil~ncinu a Lei n~ 5.~59, de li de dezembro de 1972, so· 
hrc ll seguro tk ;1cidcntes do trabalho em favor dos empre· 
gados domésticos, em hora lhes tenha garantido o direito aos 
benefícios e serviços de que trata a Lei Orgúnica da Prcvidén· 
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tia Spcial (arl. 4Y), Ficou, dessa forn!a, incompleta a cober· 
tura dos riscos u que estão referidos empregados expostos, no 
exercício de suu profissão (grifamos) .................... . 
O O O 0 0 O 0 0 0 O O I O o O O o o li O I 00 O I O O 0 O O O I I O 0 0 0 I 

Não nos solidarizamos com essa opinião. Entendemos que a Lei 
n1' 5,g59j72, no seu art. 4Y, assegurou aos empregados dom~sticos 
todos os bc:ncficios c serviços da Previdência Social, <:orno a própria 
justificação reconhece na parte que grifamos. Mesmo assim, o Autor 
do projeto diz que a Lei nY 5.859 j72silenciou naquele ponto. 

Data venía, se houve silêncio quanto ao seguro de acidentes, 
houve igualmente: quanto a todos os demais benefícios, porque, em 
nenhum artigo daquela lei, há expressa designação dos benefícios 
que são ou não são assegurados aos referidos empregados. 

Argumentar-se-ia que aquele entendimento é possível, uma vez 
feita a exclusão expressa dos empregados domésticos dos benefícios 
do seguro de acidentes do trabalho, pelo art. 22 da Lei n~ 5.316, de 
1967, verbís: 

.. Art. 22. para os trabalhadores rurais e os empregados 
domésticos, a extensão da previdência social aos acidentes do 
trabalho se fará na medida de suas possibilidades técnicas c 
administrativas, respeitados os compromissos existentes na 
data do início da vigência desta Lei." 

Ocorre que esta exclusão do art. 22 foi, de certa forma, gratuita, 
pois, à data da Lei nY 5.316/67, os empregados domésticos não es
tavam integrados na Previdência Social. 

Dessa forma, consideramos que a Lei nY 5.859, de 11-12·72, já 
concedeu aos empregados domésticos os benefícios previdenciários 
correspondentes ao seguro de acidentes do trabalho, que ora se pre
tende contemplar expressamente. 

Com estas razões, somos favoráveis ao presente Projeto de Lei, 
considerando que a sua aceitação constituirá, de qualquer modo 
reforço jurídico à inteligência que vislumbramos na lei específica. 

Sala das Comissões, 19 de Agosto de 1976.- Amaral Peixoto, 
Presidente- Henrique de La Rocque, Relator- Ruy Santos, além· 
das razões apresentadas pelo eminente Relator há outra maior: a 
Coordenação dos Serviços Atuariais do JNPS, já propôs, através da 
Resolução nY 1.044, de 1975, a extensão da cobertura do seguro de 
acidente do trabalho aos empregados domésticos - Fausto Castelo· 
Branco - Heitor Dias - Mauro Benevídes - Saldanha Derzi -
Helvídio Nunes- Leite Chaves- Alexandre Costa. 

PARECERES NYS 566, 567 E 568, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nY 200, de 1975, que al· 
tera a rcdacào do art. 7~ da Lei nY 5.537, de 21 de novembro 
de 1968, e dá outras providências. 

PARECER NY 566, de 1976 
O a Comissão de Constituição e J ustíça 

Relator: Senador Heitor Dias 

Dispõe o projeto cm estudo, de autoria do ilustre Senador Nel
son Carneiro, sobre a composição do Conselho Deliberativo do Fun
do Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), via de 
alteração no art. 7Y, caput, da Lei nY 5.537, de 21 de novembro de 
1968, bem como modifica a rcdacào dos seus§§ IY c 2Y, acrescentan
do-lhe, ainda o§ 3~. 

Na sua forma original, o órgão é composto por II membros, re
presentantes "da Fazenda, do Plancjamento c Coordenação Geral, 
do Magistério, dos Estudantes c do Empresariado Nacional" 
ficando as seis vagas restantes para a representação do Ministério da 
Educação c Cultura. Pretende o Autor reduzir esta 1iltiina a um 
único membro, distribuindo as vagas que se abrem a representantes 
dos Ministérios das Minas c Energias c Interior, do Conselho 
Federal de Educação, do Conselho Federal de Cultura, c da Asso
ciação Brasileira dos Municípios. A representação do Magistério 
seria destinada, especificamente, à Associação Brasileira de Ensino, c 
a dos Estudantes aos Dirctórios Centrais de Estudantes. 

Ao § I~ acrescenta a competência do Presidente do órgao para 
encaminhar il projeto de seu Orçamento Geral; ao§ 29 oferece uma 
modificação redacional sem alterar o sentido do texto. Finalmente, 
acresce: o dispositivo de um § 39, no qual estatui a subordinação do 
FN DE "às normas c aos critérios que forem estabelecidos para a 
execução do Plano de Desenvolvimento da Educação Nacional". 

Justilicando a proposta, destaca o Autor a conveniência de 
participação do MM E e MI naquele colegiado, cm razão deste 
dinamizar "vultosos recursos financeiros da União, de diferentes 
procedências", e por'atuarem aqueles "em áreas afins daquelas atri· 
buições especificas do MEC". 

No que se refere à implantação do Plano de Desenvolvimento 
da Educação, ressalta a necessidade da observância pelo Conselho de 
Administração do FNDE "de critérios preestabelecidos", bem co
mo "o restabelecimento de critérios sociais, com a utilização dos in· 
dicadores sociais do I BG E". 

Diante do exposto, e não havendo óbices quanto à constitu
cionalidade c juridicidade do Projeto, somos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1975.- Accioly Filho, 
Presidente - Heitor Dias, Relator - Dirceu Cardoso - Helvídio 
Nunes- ltalívio Coelho- José Sarney- Nelson Carneiro. 

PARECER NY 567, DE 1976 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador João Calmon 

O presente Projeto de Lei nY 200/75 de cujo Parecer, proferido, 
nesta Comissão, pelo ilustre Senador Evelásio Vieira, pedi vista, em 
abril do corrente ano, é de autoria do eminente Senador Nelson Car· 
ne1ro c tem por objetivo alterar o art. 7Y da Lei nY 5.537, de 
21-11-68, modificado e complementado pelo Decreto-Lei nY 872, de 
15 de setembro de 1969. 

A Proposição tem um duplo objetivo: lY) transformar o Conse
lho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Econó
mico em Conselho de Administração; 2Y) alterar a composição dos 
representantes do referido Conselho. 

Data venia, não encontramos justificativa para nenhuma da~ 
duas sugestões. 

Na realidade, de acordo com o citado Decreto-Lei nY 872 e nos 
termos do Regimento daquela Autarquia do MEC, compete ao seu 
Conselho Deliberativo, quando forem utilizados os recursos pró· 
prios do FNDE, as seguintes atribuições: 

I -Deliberar sobre: a) financiamento de Projetes e Programas 
Educacionais e Culturais, de iniciativa da União; b) concessão de 
assistência financeira aos Estados, Distrito Federal, Territórios, 
Municípios e estabelecimentos particulares; c) financiamento de 
bolsas de estudo, manutenção e estágio a alunos dos ti'es graus de 
ensino; d) o Orçamento próprio do FNDE e suas alterações, bem 
assim o acompanhamento de sua execução; 

11- Formular a politica de captação e canalização dos recursos 
financeiros da Autarquia; 

III - Apreciar, preliminarmente, as propostas orçamentárias 
das Universidades Federais e Estabelecimentos. de Ensino de 2Y grau 
c superior, mantidos pela União, com a finalidade de compatibilizar 
seus programas c projetas com as diretrizes educacionais do Go
verno. 

Como se vê, o Conselho da FNDE delibera no sentido mais 
rigoroso do termo, ficando a Secretaria Executiva com a incumbên· 
cia de executar as decisões daquele Colegiada, mantendo-o 
permanentemente informado acerca da execução orçamentária. 
Seria classificar, injustificada c impropriamente, de simplesmente 
administrativas, funções c atribuições caracteristicamente dccisórias. 

Por seu turno, não se justifica, igualmente, a modificação da 
composição do referido Conselho, por múltiplos motivos. 

Em primeiro lugar, a aluai constituição deste Colcgi-.do tem o 
mérito de reunir representantes de órgãos c sctorcs com maior 
responsabilidade c afinidade com a prohlcmática educacional. De 
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fato, o Conselho decide, como ficou dito, sobre matéria estri'tamente 
ligada aos assuntos educativos e culturais, obedecidas as diretrizes 
dos Conselhos Federais de Educação e de Cultura e do PSEC, que 
integra o Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Acresce que, tratando-se de um órgão intimamente ligado aos 
problemas educacionais e culturais, nada mais justo e imperativo do 
que reconhecer uma maioria no seu Conselho Deliberativo de 
representantes do M EC, a cuja politica de ação estão vinculados os 
resultados dos seus projetes. Reduzi-lo, pois, a apenas um 
representante não resiste a uma análise mais superficial do fun· 
cionamento da FNDE. 

Por outro lado, a não inclusão de representantes dos Conselhos 
Federais de Educação e de Cultura no citado Conselho se prende à 
observância do disposto no Decreto n9 69.382/71, que regulamenta a 
Ld nY S. 708 do mesmo ano e a qual, no seu art. 49, impede a partici· 
pação em mais de um órgão de deliberação coletiva. 

Não há como não admitir que, embora sendo a Educação tarefa 
de todos, a deliberação sobre a aplicação de recursos em projetes e 
programas educacionais deve caber especificamente ao Ministério da 
Educação e Cultura, sobretudo em se tratando de um orçamento 
essencialmente dinâmico como é o do Fundo Nacional de Desenvol· 
vimento da Educação. 

Importa, ainda, ressaltar que, tratando-se de uma autarquia 
vinculada ao M EC, a designação do eventual substituto do 
Presidente Deliberativo não exige ato da Presidência da República. 

Outro aspecto a se relevar é que, pelas normas orçamentárias 
vigentes, o orçamento do FNDE compõe o orçamento do MEC, 
tanto na Lei de Meios Anual, como no orçamento Plurianual de 
Investimentos, ambos aprovados pelo Congresso Nacional. 

Ora, quanto às modificações do orçamento próprio, de modo 
geral, ocorrem elas em função do aumento da receita própria, sendo 
posteriormente aprovadas pelo Órgão Setorial e Central do 
Orçamento, ou seja, a Secretaria Geral do MEC e a SEPLAN. 

Ressalte-se, ainda, que a aplicação dos recursos oriundos do 
salário-educação obedece a critérios estabelecidos em legislação 
especifica, além de atender às normas do PSEC e dos Conselhos Fe· 
dera! e Estadual de Educação. 

Afirma o eminente Senador Nelson Carneiro, em sua justi· 
ficativa, que o FNDE "dirige recursos da União, ali agrupados, sem 
critérios prefixados na sua distribuição às Unidades de Federação". 
A propósito importa observar que tal procedimento se ajusta à 
sistemática atual do Governo, observada na elaboração dos 
orçamentos plurianuais, destinados ao financiamento das altas 
prioridades governamentais, contidas em Planos Plurianuais de 
Investimentos. 

Aliás, atendendo às exigências sociais, culturais e económicas 
do País, no que se refere ao Ensino de (9 e 29 graus, a atual Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação determina, textualmente, que "a 
concessão de auxílio federal aos sistemas estaduais de ensino c aos 
~istema do Distrito Federal visará a corrigir as diferenças regionais 
de desenvolvimento sócio-económico, tendo cm vista a renda "per 
capita" c a população a ser escolarizada, o respectivo estatuto do 
magistério, bem como a remuneração condigna e pontual dos profes
sores c o progresso quantitativo c qualitativo dos serviços de ensino 
verilicado no bii:nio anterior". 

Nem seria admh.sível a adoção de criti:rios prefixados de distri· 
buiçào de recursos. quando, numa tentativa de descentralizar as rcs· 
ponsabilidadcs do plancjamento educacional, aquela mesma Lei 
prcvé, no seu art. 58, que a "legislação estadual supletiva, observado 
o disposto no art. 15 da Constituição Federal. estabelecerá as 
responsabilidades do próprio Estado c dos seus Municípios no 
desenvolvimento dos diferentes graus de ensino c di~porá sobre 
medidas que visam a tornar mais eficiente a aplicação dos rccurws 
públicos destinados <i educação". 

Hoje, a legislação cm vigor assegura um plancjamcnto 
educacional mais real e mais conscntünco com as necessidades 
regionais. 

Assim, pür entc:ndc:r que: a atual composição do Conselho Deli
berativo do FNDE, bem como sua sistemãtica operacional vêm satis· 
l'uLc:ndo, plenamente, as suas finalidades, opinamos pela rejeição do 
presente projctü de Lei. 

Saiu das Comissões, 16 de junho de 1976. - H~nrique de Lu 
RucljUl', Vice-Prc:sidentc: em exercício da Presidência - Joiio 
Calmon,' Relator - Adalberto Sena - Hch·idio Nunes - Otto 
Lchmann. 

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR EVELÁSIO VIEIRA 

O Projeto em exame, de autoria do eminente Senador Nelson 
Carneiro, propõe a alterução do art. 79 da Lei n9 5.537, de 21 de 
novembro de: 1968, com o objetivo de transformar o Conselho 
Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
em órgão administrativo, modificando-lhe, ainda, a composição. 

O antigo Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação e 
Pesquisa (INDEP), atual Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, (FNDE). em virtude do que preceitua o Decreto-Lei n9 
872, de 15-9-69, que complementou disposições da citada Lei n9 
5.537, tem o seu Conselho Deliberativo constituído de li membros, 
"incluindo em sua composição representantes du Fazenda, do Pla
nejamento c: Coordenação Geral, no Magistério, dos Estudantes, do 
Ministério da Educação e Cultura". 

Propõe o ilustre autor do projeto que aquela Autarquia seja 
administrada por igual número de conselheiros. "incluindo-se, 
porém. em sua composição um representante dos Ministérios das 
Minas e Energia, do Interior, do Conselho Federal de Educação, do 
Conselho Fedem! de Cultura, da Associação Brasileira de Educação, 
da Associação Brasileira dos Municípios", 

A proposição reduziu de seis para um o número de representan
tes do Ministério da Educação e Cultura, no referido órgão, tendo, 
ainda dele: retirado o representante do Magistério. 

Determina, também, o projeto que o Ministro da Educação e 
Cultura, a qúem caberá presidi-lo, deverá providenciar o encaminha
mento do projeto de seu Orçamento Geral, ou de sua alteração, para 
ser aprovad·o por decreto do Poder Executivo. 

A proposição estabelece, por lim, que o FNDE obedecerá às 
normas e aos critérios que forem estabelecidos para a execução do 
Plano de Desenvolvimento da Educação Nacional. · 

O projeto tem o louvável objetivo de tornar mais expressiva a 
composição do Conselho, incumbido de gerir aquela importante 
Autarquia do M EC. conferindo-lhe o verdadeiro qualificativo de 
tírgiio administrativo c não meramente deliberativo, como consta da 
Lei. 

Por outro lado. tendo-se cm vista :1 tarefa cometida por Lei ao 
FNDE. qual seja, a de captar recursos financeiros c canalizá-los para 
o financiamento de projetas de ensino e pesquisa, inclusive alimen
tação escolar c bolsas de estudos, bem como, a dircção da aplicação 
do salário-educação. torna-se de todo conveniente, que, para 
melhor dinamização daqueles vultosos recursos financeiros da 
União. de diferentes proccdéncias, rarticipcm os ministérios que 
atuam cm áreas afins das atribuições específicas do M inisti:rio de 
Educação c Cultura. 

Os demais novos representantes, incluídos na constituição do 
órgão múximo da Auturquia, precisam, também. pelas mesmas 
razões. de o integrarem. 

Diante do exposto esta Comissão opina pela aprovação do 
projeto soo exame. 

Sala d:~s Comissões, cm 19 de maio de 1976.- Evelásio Vieira. 

PARECER N~ 5611, DE 1976 

Da Comissão de Finanças 

Rclalor: Senador Heilor Dias 

Soh o exame desta Comissão de Finanças o Projeto de Lei do 
Senado nQ 200, de 1975, que altera a rcdnçiio do nrt. 7• da Lei 
n~ 5.5J7, de 21 de novembro de 196R, c dlt outras providencias. 
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I)~ autoria do ilustr~ Senador Nelson Carneiro, u proposição já 
r~,·~h~u pm~~~rcs das Comissões de Constituição c Justiça, pela 
~<Hlstitudnnalid:ld~ c jurididdadc, c de Educaçilo c Cultura, pch1 
r~j~i~rw. com VOlll ~m s~parudn do s~nudor Ev~hllio Viciru. 

N~stc Úrgüu. Técnico foi d~signado rdator o ilustr~ s~n:tdor 
1\·laLLr<l Bcncvid~s. lJU~. nf1o r~conh~c~ndo implic:tçõ~s d~ ordem 
llnancdra, m<lnil'cstou-sc pda aprovação do projeto, acompanh:tdo 
pcln S~1wdor Ev~lásio Vieira. 

Entwanto, ao c.\aminar a proposição nos seus amplos aspectos, 
cnm :1 d~vida v~nia, discordamos do entendimento do Relator, no 

4u~ fomos acompanhados pela maioria desta Comissão de Finanças. 
Jnidalmcntc o projeto visa a transformar o Consdho Deliberati

vo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação cm Conse
lho de Administrução, s~gundo seu Autor, pura dur representação 
nwis signilicativa à udministração do Fundo. 

Neste ponto, não vemos justilicação para a :tltcração, posto 
que, pelo Decreto-Lei n'.' 1!72, d~ 15 de setembro de 1969, c conso:mtc 
o Regimento do órgão, o Conselho Deliberativo dct~m a administra
ção do FNDE. 

O Conselho rcalm~nte administra e a cxccuçiio cabe h Secretaria 
Ex~cutiv:1, cumprindo as decisões do colcgiado. 

Quanto à composição do Conselho, entendemos não merecer 
modificaçiio, pois a aluai constituição do órgão reúne representantes 
dos sctorcs responsáveis c mais dirctamentc ligados a educação. 

Por cuidar de problemas educacionais c culturais i: imperativa a 
maior p:1rticipação de representantes do Ministério da Educaçiio c 
Cultura no Conselho do FNDE. ' 

A programação do Fundo é parte integrante da aç1io doM EC. 
Em se tratando de autarquia vinculada ao Ministério, a indica

~ão cvcntu;d de substituto do Presidente do Conselho Deliberativo 
deve caber ao Senhor Ministro de Estado da Educação e Cultura. 

Sob o aspecto financeiro, vale ressaltar que os recursos do 
FN DE integram o orçamento do M EC, não só no orçamento anual 
como também no Orçamento plurianual de Investimentos. 

A programação financeira do FNDE está ligada a sua rcc~ita e 
pussa pelo crivo do Secretário Geral do M EC e da Secretaria de 
Plancjamcnto da Prcsidéncia da República. 

Relativamente ao salário educação, a aplicação dos recursos 
está sujeita a legislação específica, atendendo ainda às diretrizcs fixa
das pelo Conselho Federal de Educação. 

A respeito dos critérios da distribuição de recursos, convém 
dcstac:tr o lJUC afirmou, com acerto, a Comissão de Educação c 
Cultura: 

"Aiirma o eminente Senador Nelson Carneiro, cm sua 
justilicutiva, que o FNDE "dirige recursos da União, ali 
ugrupados, sem critérios prefixados na sua distribuição às 
Unidudcs d~ Federação". 

A propósito importa observar que tal procedimento se 
ujusta i1 sistemática atual do Governo, observada na clabora
çfLo dos Orçam~ntos Plurianuais, destinados ao financiamen
to d:1s altas prioridades governamentais, contidas cm Planos 
Plurianuais de Investimentos. 

Aliás, at~mkndo its exigências sociais, culturais c econó
micas do Pais. no que se refere ao Ensino de jQ c 29 graus, a 
atual Lei de Dirctrizcs c Bases da Educ'ação determina, tex
tualmente, que "A concessão de auxilio federal aos sistemas 
estadu;li~ de ensino c ao sistema do Distrito Federal visará a 
corrigir a~ diferenças regionais de desenvolvimento sócio
cconômico, tendo cm vista a renda "per capita" c a popula
ç~o a ser cscolarit.ada, o respectivo estatuto do magistério, 
hcm como a remuneração condigna c pontual dos professo
res c progresso 4uantitativo c qualitativo dos serviços de ensi
no verificado no biênio anterior". 

Nc·m seria admissivel a adoção de critérios prefixados de 
distrihuiç:lo de recursos, 4uando, numa tentativa de 
dcscentrali1ar ;Is responsabilidades do planejamento 
cducadonal. aquela mesma Lei prevê, no seu art. 5X, que· a 

"legislw.;ão estadual supletiva, observado o disposto no art. 
15 du Constituição F~derul, estabelecerá as responsabilidades 
do próprio Eswdo c dos seus M unicipios no desenvolvimento 
dos dili:rentes gr;1us de ensino c disporá sobre medidas que 
vis:1111 a tonwr mais ellcicntc a aplicação dos recursos públi
cos desti1wdos i1 educ;1çào". 

Hoje, a kgislaçào cm vigor <tssegura um plancjamcntu 
educacional mais real c mais consentâneo com as necessida
des reginn;lis." 

Analisadas as implicações financeiras, a composição do Conse
lho c a opemcr1o do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa
çiio, 4ue vem cun1prindo seus altos objctivos, não vemos razões p:1ra 
as altm1ções propostas. 

Em f<ICc do c.\posto, concluimos pela rejeição do Projeto de Lei 
do Setwdon~ 200, de 1975. 

S:Lia das Comissõ~s. 19 de agosto de 1976.·- Amaral l'cixoro, 
Presidente- lldtnr Dh1o;, Rel:ttor- Fausto Costcllo-Hranco- Ru)· 
Santos- Heitor Dias- Saldanha Derzi- Mauro Benevides (venci
do)- Leite Chaves (vencido)- Alexandre Costa. 

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR MAURO BENEVIDES 

Dá o projeto acima caracterizado, da iniciativa do nobre Se
nador Nelson Carneiro, nova rcdação ao artigo 79 da Lei n9 5.537, 
de 21 de novembro de 1968, com a finalidade de permitir passem a 
integrar a composição do Conselho de Administração do Fundo Na
cional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) representantes do 
M inisti:rio das Mi nas c Energia c do Ministério do Interior, bem 
assim da Associação Brasileira de Educação, da Associação Brasi
leira dos Municípios, dos Dirctôrios Centrais de Estudantes e dos 
conselhos normativos superiores do próprio Ministé~io da Educação 
c Cultura, tais sejam os Conselhos Federais de Educação e Cultura. 

Manifestou-se a 26 de novembro de 1975 a Comissão de Consti
tuição e Justiça, sendo Relator o nobre Senador Heitor Dias, pela 
aprovação do projeto, em virtude da inexistência de óbices consti
tucionais c jurídicos à sua transformação em lei. 

Ouvida a seguir, a Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
realizada a 16 de junho de 1976, opinou pela rejeição do projeto por 
considerar que a atual composição do Conselho Deliberativo do 
FNDE c sua sistemática operacional preenchem plenamente as finali
dades do órgão, tendo o eminente Senador Evelásio Vieira proferido 
voto cm separado por entender válida e oportuna a modificação da 
Lei n'' 5.537, de 1968, determinada pela proposição. 

Não tem, cm verdade, segundo nosso entendimento, o Projeto 
de Lei do Senado n9 200, de 1975, implicações de ordem financeira. 
dirctas ou indirctas, não nos cabendo, desse modo, opor qualquer 
restrição à sua conversão cm ld, motivo pelo qual opinamos por sua 
aprovaçr10. 

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1976.- :\lauro Bene1·ides. 

PARECERES :'í~s 569 e 570, de 1976 

Snhre o l'rojeto de Decreto Lcgislath·o n• 23, de 1975 
( l'rnjctn de Decreto Lcgislatim n• 25-B, de 1975-CD), que 
":1prnm o texto do Con~·ênio sohrc Transporte Marítimo, assi
nado entre a Rcpúhlica Federativa do Brasil c a Rcpúhlica 
Soci:11ista da Romênia, cm 05 de junho de 1975". 

PARECER ;-.IQ 569, de 1976 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Leite Cha1·cs 

Nos termos do disposto no Artigo 44, inciso I. da Constituição. 
o Senhor Presidente da República submete i1 consideração do 
Congresso Nacional o texto d(' Convênio sobre Transporte Maríti
mo. assinadn entre a Rcpt1blica Federativa do Brasil c a Rcpúhlica 
Socialista da Romênia, cm 5 de junho do corrente ano. 

' Na bposiçiio de Motivos, com a qual o Senhor Ministro de 
Estado das Relaçiies Exteriores procedeu ao encaminhamento do 
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t~xto ao S~nhor Presid~nt~ da República, i: r~ssaltudo o fato d~ qu~ o 
m~smo "s~gue, d~ modo g~ral, o pudrilo dos d~muis convênios ~ 
acordos negociados, p~lo Brasil, com outros países do Leste 
Europ~u". 

3. O Convénio sob enfoque, ainda por informação colhida na 
fonte ciwda, estabelece, entre outras, as disposições a seguir enume· 
r:td:ts: 

I - obrigatoriedad~ do transporte em navios brasileiros e 
romenos; 

11 - divisuo em partes iguais, da totalidade dos fretes entre as 
duas bandeiras; 

III - cessão, a navios de uma Parte Contratante, de parcela de 
quota que corresponde à Parte Contratante, caso esta não disponha 
d~ barcos para efetuar o transpor!~ a qu~ t~m dir~ito, nos t~rmos do 
Convénio: 

IV- cntrad:t ~m vigor 90 dias após a troca dos instrumentos d~ 
ratilic:tçuo ~ duração de cinco anos, r~novável automaticam~nt~. a 
menos que, com um prazo d~ 180 dias, uma Parte Contratante pro· 
ponha sua dC:núncia. 

4. O Acordo lirmado d~line, outrossim, o direito dos dois 
país~s d~ prot~gerem suas marinhas mercantes, pela concessão de 
facilidad~s que lhe permitam competir no mercado internacional de 
fr~tes ~atingir participação crescente no transporte de cargas. 

5. Sobre os aspectos formais do Instrumento e a exata observân· 
cia da sistemática adotada par:t sua negociação, nenhum reparo ha· 
veria a fazer. Cabe sim, a lacónica e simples constatação de que tudo 
está ~m p~rfeita ordem. 

6. Quanto ao mérito, ao interesse de ordem pública que haveria 
na pronta ratificação do Acordo, considerados os efeitos positivos 
que sua vigência irá gerar na faixa do relacionamento bilateral Brasil· 
Roménia, disciplinando e harmonizando a participação das frotas 
mercantes dos dois Estados nu importante questão do transporte 
marítimo, i: de uma perfeita clareza e indiscutível acerto técnico o 
teor dos compromissos assumidos nos vinte artigos do Convênio em 
~xame. 

7. Vivemos uma época em que se manifesta forte e louvável ten· 
di:ncia ao adensamento das relações internacionais, pelo menos no 
universo teórico do ideá rio hoje, predominante em torno da paz e da 
cooperaçuo que convém a todos. Ultrapassada, portanto, aquela 
concepção estreita, há pouco ainda aceita, de um mundo bipolar. de 
atmosfera tensa, com interesses e propósitos connitantes. 

S. No clima novo da paz e da cooperação hoje avidamente 
procuradas por todos os Governos, instrumentos como este sob 
enfoque suo, sempre, aqui, motivos para que se exalte o dinamismo 
da diplomacia brasileira. Ela, no cxato cumprimento das diretrizes 
da Politica Externa adotadas pelo nosso Governo, tem negociado, e 
continua a fazê-lo, múltiplos convênios na busca do ajuste de 
interesses- de tanta importáncia para o Pais- na intensificação de 
nossas relações diplomáticas e do intercâmbio comercial com outros 
países. 

9. A visita recente do Presidente da Romênia - uma 
importante Nação de formação latina - ao Brasil, foi motivo para 
que se procurasse de diferentes modos incrementar as relações 
rumaico-Brasilciras, no interesse mútuo das duas Nações irmãs cm 
latinidade, embora vivam. como se sabe, sob regimes políticos 
dissemelhantes. 

I O. O presente Convênio marca simples parte, mero sctor, desse 
oportuno esforço amplo dos dois Governos, a partir da visita prcsi· 
dencial a que nos referimos- para viabilizar a elevação do intcrcám· 
hio, inclusive o comercial, entre os dois Países. Nenhuma objcção 
existe a fat.cr. anote-se, do {rngulo de competência desta Comissão de 
Rclaçôcs Exteriores, quanto ao que lhe cabe examinar na matêria. 

11. Opinamos, assim, de conformidade com o exposto, pela 
~;mJVaçào do texto do Convênio sobre Transporte Marítimo. 
;tssin01do entre a Rcpühlica Federativa do Brasil c a República 
Socióilistól da Romênia, cm 5 de junho de 1975, conforme dispôc o 

Projeto d~ D~cr~to L~gislutivo nY 23, de 1975 (Projeto d~ D~cr~to 
L~gislativo nY 25-B, de 1975, na Cãmaru dos D~putudos). 

Sala das Comissii~s. 18 d~ agosto d~ 1975.- Daniel Krieger, 
!'residente - l.dt~ C'han•s, Rdator - Nelson Carneiro - Accioly 
Filho - Josí• l.indnsn - Augusto Franco - Helvídio Nunes - Sai
danh:tlll•rzi- .. \rnon d~ :\1ello. 

J>ARECER NY 570, DE 1976 
Da Comissão de Transportes, 

Comunicacões e Obras Públicas 

Relator: Senador Alexandre Costa 
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da 

Constituição Federal, o Senhor Presidente da República submete à 
consideração do Congresso Nacional, o texto do Convênio sobre 
Transportes Marítimos, assinado entre o Brasil e a Romênia, em 5 de 
junho de 1975. 

2. Na exposição de Motivos que informa a iniciativa presiden· 
cial, o Ministro de Estado das Relações Exteriores argumenta o 
seguinte: 

"O referido Convênio segue, de modo geral, o padrão 
dos demais convênios e acordos, negociados pelo Brasil, com 
outros países do Leste Europeu. 

Estabelece, entre outras as seguintes disposições: 
I) obrigatoriedade de transporte em navios brasileiros c 
rom~nos: II) divisão em partes iguais da totalidade dos fretes 
entre as duas bandeiras: III) cessão, a navios de uma Parte 
Contratante, de parcela de quota que corresponde à outra 
Parte Contratante, caso esta não disponha de barcos para 
efetuar o transporte a que tem direito, nos termos do Convê
nio: IV) entrada cm vigor 90 dias após a troca dos 
instrumentos de retilicação e duração de cinco anos renová
vel automaticamente, a menos que, com um prazo de 180 
dias. uma Parte Contratante proponha sua denúncia. O 
instrumento assinado com a Romênia consagra o direito dos 
dois países protegerem suas marinhas mercantes através da 
concessão de facilidades que lhes permitam competir no 
mercado internacional de fretes e atingir participação 
crescente no transporte de cargas." 

3. A Câmara dos Deputados, após examinar a proposição, 
aprovou o presente projeto de Decreto Legislativo. 

4. Do ponto de vista da politica nacional de transportes, cum· 
prc apenas aduzir que o presente Convênio significa mais um 
instrumento no sentido de evitar a identificação entre a "liberdade de 
navegação" c seu ilegítimo corolário, "a liberdade de acesso às 
cargas", que é controlada por Conferências Internacionais de Fretes. 

Com efeito, desde I 967 (Carta de Argel), o Brasil entendeu que 
a chamada teoria da liberdade de navegação, atribuída a Hugo Gro· 
tins, apresenta antinomias entre a prática privada e a rcgulamen· 
tação estatal, pois apenas privilegiava as aludidas Conferências de 
Fretes c as companhias multinacionais de navegação, o que pro· 
piciava constantes dcficits de nossa balança de pagamentos, no que 
se refere a fretes c seguros, alêm de sobrcprcços discriminativos dos 
produtos primários. 

Para contornar os óbices dt: organização marítima vigente e os 
seus resultados negativos, foram adotados os acordos bilaterais de 
navegação, visando à maior participação brasileira nos fretes 
gerados pelas transaçõcs comerciais entre o País c o exterior. 

De acordo com essa dirctriz, o Brasil, cm 1975, conseguiu a 
quase reciprocidade (4H%), na medida cm que os navios de bandeira 
nacional responderam por USS 1,062 milhões do total de fretes, 
sendo USS 460 milhões (43%) cm navios próprios c USS 602 milhões 
(~7%) cm navios estrangeiros afretados. 

Sabemos que as Conferências Internacionais de Fretes c a ter· 
ccira handcira são, até certo ponto, necessárias uma vez que, por 
exemplo, reduzem o percentual de "retorno vazio" ou subutilização 
do cargueiro, c mantém a estabilidade dos preços de transportes, 



-155-.-

isto i:, evitam a guerra de fretes e suas conseqUências: (I) o "navio de 
briga" das companhias supranacionais e (2) os tramps dos 
armadores individuais. Por esse motivo, o Convênio ora em exame 
prevê (art. 11, item 2) que, na eventualidade de não haver disponibili· 
dade de praça nos navios de bandeira brasileira ou bandeira romena, 
poderá ser autorilado o transporte em navio de terceira bandeira. 

5. Em resumo, a politica brasileira visa a que nossas 
mercadorias sejam cotadas em preço CIF (custo, seguro e frete) e 
não mais em preço FOB (livre, a bordo, em nosso porto). Com isso, 
seremos, não apenas, produtores de bens, mas, ainda, de serviços de 
n:tvegação, o que, por efeito de aceleração regressiva, implicará na 
ampliação de estaleiros nacionais, de construção e de reparos navais, 
ou seja, no mínimo se consiguirâ ampliar o número de empregos com 
alto nivd tecnológico, demonstrando, mais uma vez, a ilegitimidade 
de uma especialização geográfica de trabalho, fundamentada em 
falsos conceitos de produtividade regional ou em afirmações pseudo· 
cientificas, relacionando os países subdesenYolvidos com o forne· 
cimento de produtos coloniais, matérias-primas minerais c gêneros 
alimentícios in natura, de baixa elasticidade·pr'cço. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação dopresente projeto. 
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1976. - Paulo Guerra, 

Presidente cm exercício - Alexandre Costa, Relator - Roberto 
Saturnino- Evandro Carreira. 

PARECERES N9s 571 e 572, de 1976 

Sobre a emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n~ 26, de 1968, que fixa o entendimento da expressão "indeni· 
7.ações trabalhistas" nos textos legais que menciona. 

PARECER N9571, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justica 

Relator: Senador Carlos Lindenberg 
O projeto em exame, aprovado nesta Casa nos termos do substi· 

tutivo desta Comissão, teve alterada a sua redação na Câmara dos 
Deputados, razão pela qual volta ao Senado Federal para apreciação 
da emenda. 

O texto, como foi aprovado no Senado, está assim redigido: 
"Na falência e na concordata, constituirão créditos pri· 

vilegiados a totalidade dos salários devidos ao empregado e a 
totalidade das indcnizações a que tiver direito." 

A Câmara dos Deputados, porém. entendeu que "o crédito pri· 
vilegiado em prol dos empregados, envolvendo salários devidos e 
indenizações não deve prosperar na concordata, somente merecendo 
esta distinção no regime falencial", e, por esta razão, manda excluir 
do texto a expressão: "e na concordata". 

Evidentemente. na concordata, não há como falar de crédito -
quando consideradas apenas, as relações entre empregado e empresa 
- uma vez que se não interrompem as atividades desta, como ocorre 
na falência. 

Somos, assim. pela aprovação da emenda da Câmara dos Depu· 
tados, a qual, sem qualquer dúvida, melhor situou o problema. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1974.- Daniel Krieger, 
Presidente- Carlos Lindenherg, Relator- José Sarney- José Lin· 
doso - Franco Montoro - José Augusto - Gustavo Capanema -
Heitor Dias- ltalivio Coelho. 

PARECER N9572,de 1976 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Jarhas Passarinho 

Retorna ao exame desta Comissão, em virtude de emenda na Câ· 
mara dos Deputados, o presente projeto, de .autoria do então s_e· 
nador Aarão Steinbruch, que fixa o entendtmento da expressao 
"indenizações trabalhistas" nos textos legais que menciona. 

Em sua redacão originária o projeto considerava a totalidade 
das indenilações trabalhistas devidas aos empregados como crédito 
privilegiado, tanto na falcncia quanto na concordata. 

Entendia o ilustre autor da matéria que, pelo fato de subsisti· 
rem, nu tali:ncia e nu concordata, os direitos do empregado oriundos 
do contrato de trabalho, e desde: que comprovada a legitimidade do 
montante da indenização ou apurado este perante a Justiça do Tra· 
balho, todo crédito dai resultante deveria ser preferencial. 

A emenda oferecida em plenário, de autoria do Deput~do 
Américo Benjamim, suprimiu a expressão "c: em concordata", por 
entender tal situação como diversa da falência, pois, como também 
acentuado no parecer da Douta Comissão de Constituição c Justiça, 
"na concordata, não há como falar de crédito - quando considera· 
das apenas as relações entre empregado e empresa- uma vez que se 
não interrompem as ati v idades desta, como ocorre na falência". 

À vista do exposto, e como consideramos que o crédito privile· 
giado para a percepção de salãrios devidos a indenizações somente se 
justifica no regime falc:ncial, somos pela aprovação da emenda 
supressiva apresentada ao Projeto de Lei do Senado n9 26, de 1968. 

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1976. - Nelson Carneiro, 
Presidente- Jarbas Passarinho, Relator- Domicio Gondim- Hen· 
rique de La Rocque- Accioly Filho- franco Montoro. 

PARECERES N9s 573 E 574, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 81, de 1975, que "dis
põe sobre a estabilidade provisória dos diri~:entes das Associa· 
ções Profissionais". 

PARECER N9573, DE 1976. 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Heitor Dias 
O Projeto ora submetido à consideração desta Comissão, 

subscrito pelo eminente Senador Nelson Carneiro, dispõe sobre a 
extensão, aos dirigentes de associações profissionais, da estabilidade 
provisória no emprego, nos termos do disposto no art. 543 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Na jLJstificação do projeto, é salientada a necessidade dos diri· 
gentes das associações profissionais receberem o mesmo tratamento 
conferido aos dirigentes sindicais, na forma do art. 543 c parágrafos 
da Legislação Consolidada. 

De fato, o citado dispositivo assegura ao empregado eleito, para 
cargo de administração sindical, ampla liberdade para o exercício de 
suas funções, sendo vedada a sua dispensa, a partir do momento do 
registro de sua candidatura a cargo de dircção ou representação 
Sindical, até um ano após o final do seu mandato. 

• Como se verifica, a CL Tampara o empregado eleito para cargo 
de administração sindical ou representação profissional, não contem
plando os dirigentes de associações profissionais com a chamada 
"estabilidade provisória". 

Na esfera de competência desta Comissão, não encontramos 
nenhum óbice de natureza jurídico-constitucional, razão pela qual 
opinamos pela aprovaÇão do projeto, deixando à Comissão de 
Legislação Social os exames dos aspectos de mérito. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1975.- Accioly filho, 
Presidente - Heitor Dias, Relator - Dirceu Cardoso - Helvidio 
Nunes- Nelson Carneiro- ltalivio Coelho- .José Sarney. 

PARECER N9 574, DE 1976 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 
Subscrito pelo eminente Senador Nelson Carneiro, o Projeto 

ora submetido à apreciação desta Comissão visa a conferir aos 
dirigentes de Associações Profissionais e a estabilidade provisória no 
emprego, nos termos do art. 543 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Fartamente instruída, a justificação que acompanha o projeto 
parte fundamentalmente do raciocínio de que se os dirigentes de 
entidades sindicais gozam da estabilidade nrovisória como negar 
esse mesmo direito aos dirigentes que mais necessitam dessa mesma 
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g;mmtiu, ~111 r.tllo ~sp~ciulm~nt~ d~ s~r~m os iniciudor~s do trabalho 
4 u~ r~sultarú n;a fund;açilu do sindicato'/ 

A jurisprudênciot tmbalhista t~m consugrudo o principio d~ qu~ 
o dirig~all~ d~ t\ssod;11;ã•1 Profissional nilo goza d~ ~swbilidade pro
visóri;a porqu~ ~sta pod~ril r~pr~scntar apenas int~r~ss~s du ~ategu
ri:a. Isto i:, a :associa.;:ao profissional só representa seus associados, 
li.::ando o sinuic:llo, por força de disposição legal, representando 
toJos os membros d~ uma certa cat~goria profissional num d~ter
minado t~rritório, associados ou não. 

Com efdto, nilo se pode olvidar qu~ as prerrogativas conferidas 
aos sindicatos impõ~m. por outro lado, deveres da maior relevância, 
o 4uc niio acont~c~ com as associações profissionais, embriões 
Jaqucl~ c qu~. por isso n11:smo, ~stào desobrigadas do disciplina
mento de lJU~ tratam os :arts. 513 ~ 514 da Legislação Consolidada. 

A vcrdad~ ~ 4uc a prerrogativa outorgada legalment~ ao sindi· 
cato se justifica pdos deveres que lhe são impostos (CL T, art. 514), 
não se confundindo com a missão legalmente traçada para as associa
ções profissionais. 

Pelo exposto, n:t esfera da compet~ncia regimental desta Comis
siio, não obstante os elevados propósitos de seu Autor, opinamos 
pela rcj~içiio do projdo, 

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1976.- Domicio Gondim, 
Presidente eventual - Henrique de La Rocque, Relator - Jarbas 
Passarinho - :>.:clson Carneiro, vencido - Franco Montoro, 
"encido- Accioly Filho. 

PARECERES N9s 575 c 576, de 1976 

Sobre o Projeto de Resolução n9 57, de 1976, que altera 
dispositivos do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972. 

PARECER N9 575, DE 1976 
Da Comissão de Constituição c Justiça 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

O Projeto de Resoluçrao de iniciativa da Comissão Diretora. que 
ora nos vem ao exume, visa introduzir alterações cm dispositivos. do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal. aprovado pela 
Resolução n9 58, de 1972, relativos ias atribuições c organização 
:administrativa do Centro de Processamento de Dados -. 
PRODASEN. 

t\ proposição introduz modilicaçõcs nos artigos 45 a 53, 483. 
484 c 485, do Regulamento Administrativo cm vigor, todas visando 
adequar a estrutura c o elenco de atribuições do órgão às novas 
condições operacionais que se criaram. A Comissão Dirctora, após 
constat:ar que os a tos normaiivos que presidem ia vida do órgão não 
mais correspondem ias suas necessidades a tua is, frisa, na justilicativa 
do Projeto, que ele tem 

"o objctivo urgente c inadiúvcl de eliminar aquela 
defasagem assinalada. promovendo a atualização c rcdc
linição dos dispositivos do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, aprovado pela Resolução n• 5S, de 1972. 
que dizem respeito ao PRODASEN:" 

E acrescenta que, além disso, o Projeto tem tamhém: 

"outro objctivo, menos imediato porém mais relevante, 
de devolver ao PRODASEN a lilosolia originúria do Grupo 
de Trabalho que cuidou da sua implantação, qual seja a de 
instituir. dentro do Senado Federal. um órgão com a lina
lidade de promover o seu desenvolvimento organizacional -
administrativo c legislativo - criando condições para a 
modcrniwção c dinamização dos diversos sctores da Casa c 
rropiciando mei<1S para a racionalitação c adartação do 
processo legislativo its condiçôes de pressão para a tomada de 
decisôes cm curto espaço de tempo, imperativo da vida 
moderna c <h fase de desenvolvimento do nosso País." 

Rcsumidam~ntc, n Projeto propõe as seguintes mouit"tc;açiics: 

I. t\lt~ra.,;i'tn dn nome do t\rg~'' que p:ass;arú a denominar-se 
"Centr•l de 1 nfurmúticu c l'rocess;amcnto de Dados do Scnudo 
Federal", conservando, porém, :tmesm;a sigla -I'ROD:\SEN. 

~- Rcdcliniçào da cstmtura búsk:t dn l'ROD:\SEN, estahcle· 
.:ida no parúgr:il'o Único do art. 49, do Regulamento :\dministraitvo 
aprovauo pela Rcs,,Juçào n• 5X, de 1972, com a criação de unw 
,\sscssori:t c uma Coordenação de lnformútic;l c :alterações n:as 
dcnomin•lciics d:as Divisõcs-tins, qu~ passam :1 ser "Divisão de 
Desenvolvimento c Sistcrmas" c "Divisiio de Suporte Técnico c 
Oper:a.;õcs". 

3. Rcdefiniçi'lo, como conscqtl~ncia da modilicaç~o da estru· 
tura b:'asica, dn elenco de atribuições tant<.i da Dirctori:1 Executiva, 
cnmo de todas as unidades que integram a su:t cstrutur:a organiza· 
cion:li. 

-1. Exrlicit:aç:w d:t :autonomia concedida :ao PRODASEN nos 
t~rmos do art. -IX3 do Regulamento :\dministr:ativo, notadamcntc 
na :'arca tinanccira, conferindo ia Comissiio Dirctora exprcss:uncntc 
poderes para instituir Fundos Especiais nos termos do Decreto-Lei 
n• 200. de 191\7, com a nov:a rcdaçi'ao dada pelo Decreto-Lei n• '!00, 

de 1969. 
As modificações propostas pelo Projeto visam não só aperfci· 

çoar c atualizar a estrutura do órgão, como redefinir sua posição ins· 
titucional dentro da estrutura da Administração do Senado Federal. 

A inclusão do termo lnformútica na dcsign:açiio do úq;iio n:1o 
signitic;a :1pcn:as uma altcr:açiio de nomencl:ltur:l, conforme ressalta. 
com fundamentos de n;aturczatécnica c conceituai, a Justilicativa do 
Projeto. t\ alteração do nome do PRODASEN para incluir esse ter· 
nllltcm um :alcance preciso, pois 

''torna explícita a intenção de rcalç:ar as lin;alidadcs (IJ. 
limas 4uc inspiraram a criação do PRODASEN c de dar én· 
fase, ao nivcl de suas atividadcs, àquelas que dizem respeito 
ao tratamento das informações". 

Em decorrência dessa alteração ria denominação do órgiio, as 
próprias linalidadcs enunciadas no art. 46 do atu:tl Regulamento 
mereceram uma nova rcdaçiio, de modo :a evidenciar os ohjctivos 
imediatos c últimos da ação do PRODASEN. 

Esse arcrfciçoamcnto na nomenclatura c na enunciação das 
finalidades do órgão. torna patente o desejo d:a atual direçiio da casa 
cm dar 

"novo papel ao PRODASEN. dentro da dinúmiea 
administrativa da Cas:a. levando-o a sair da posiçiio de úrgão 
cst:'ttico c periférico, para assumir a posiçiio de órgiio ativo c 
estratégico na política de desenvolvimento do Legislativo c 
modernização das atividadcs administrativas." 

Dentre as demais modilicaçõcs. merecem destaque as alteraçi\cs 
propostas ao art. 483. do Regulamento Administrativo. c que tem 
por objctivo dclinir com mais clarcz:a os limites da autonomia concc· 
dida ao PRODASEN. 

O Centro de Processamento de Dados, assim como o Centro 
Grúlico do Senado Federal, foram criados, na estrutura administra· 
ti v a do Senado Federal aprovado pela Resolução n~ 5X, de I 972, 
como "órgãos supervisionados", aos quais foi conferida, pelo citado 
art. 483, a autonomia dclinida nos termos do art. 172. do Decreto· 
Lei nQ 200, de 1967. 

O Decreto-Lei n' 200, de 1967, que dcnagrou o processo da 
reforma c modcrnizaçiio da administração píablica brasileira. dentre 
outras medidas inusitadas, introduziu na sistemática do Direito 
Administrativo um novo conceito de "órgfao autónomo", que se 
aplica aos serviços, institutos c estabelecimentos incumbidos da 
execução de atividadcs de pesquisa ou ensino ou de carútcr 
industrial. comercial ou agrícola "aos quais o Poder Executivo, atcn· 
dcndo ias suas peculiaridades de organização c funcionamento, 
confere tratamento diverso do aplicúvcl aos demais óq!àm da 
t\dministrnçãn Dircta", conferindo-lhe autonomia no !!rau 
conveniente, observada sempre a supcrvis;lo ministerial. 
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Posteriormente, vcrillcou-sc que a "uutonomiu llnuncciru" paru 
se tornur efctivu, requcriu unw deliniçào dos instrumentos legais 
udequados, o que foi objeto da alter<~çào introduzida pelo Decreto· 
Lei nl' IJOO, de 1969, I.JUC acrescentou ao cit:tdo art. 172, o ~ 2•, pelo 
qual foi confcrid<~ ao Poder Executivo :1 faculdudc de instituir 
"fundos espcci:tis", mec;tnismo linum:ciro jú cstutuido na Lei 
n'' -1.320, de 17 de março de llJM, cm seus :trts. 71u 74. 

Embora o art. 4113 do Rcgulamc:nto Administrativo do Sc:nado 
Fc:deral não tc:nha sido c:xplicito a esse rc:spc:ito, a Comissão Dirc:to· 
ra, intc:rpretando corrc:tamc:ntc: o sc:ntido daqueles dispositivos 
lc:gais, baixou Ato instituindo "Fundos Especiais" tanto para o 
PRODASEN como para o CEGRAF. 

Dessa forma, as altc:rações que: se: propõem ao citado art. 483 
têm por objc:tivo tornar c:xplicita a faculdade, atribuída à Comissãô 
Dirctora do Senado Fedc:ral, de: instituir "Fundos Especiais" para 
garantir a autonomia financc:ira dos "órgãos supc:rvisionados", 
cri:tdos pelo Rc:gulamc:nto Administrativo. 

Ali:m desse: aspecto, sem dúvida relevante, cuida ainda a 
Proposição de: acrc:scc:ntar os ~ 4~ c s~. tornando obrigatória a 
inclusão de: dotação no Orçamento do Sc:nado Federal cm favor dos 
"ôrgãos supervisionados" c dando à Comissão Diretora poderes 
para a aprovação dos Orçamc:ntos espc:cíficos dos Fundos, assim 
como de: suas altc:raçõc:s no decorrer do c:xercício. 

Ali:m dc:ssas alterações, que são fundamentais para a reorganiza· 
cão administrativa e operacional do PRODASEN, o Projc:to 
também propõe: outras modificações quanto às atribuições e com· 
posição do Conselho de Supervisão, bem como quanto à situação 
funcional dos servidores do Senado Federal colocados à disposição 
do órgão. 

A Proposição mantém, quanto ao mérito, as mesmas atribui
ções já confc:ridas ao Conselho de Supervisão pelo a tua! art. 47 do 
Regulamc:nto Administrativo, dando-lhe, porém, redução mais 
precisa. Além disso, dá mais relevo à participação do Conselho de 
Supervisão na vida do órgão, ao atribuir-lhe competências explícitas 
para o estabelecimento, dentro da orientação fixada pela Comissão 
Diretora, das diretrizes e normas politicas de açào do PRODASEN 
nas áreas administrativa, financeira, de inform:ítica e processamento 
de dados. 

Quanto à composição, o Projeto propõe a alteração do caput do 
art. 484 para determinar que os Conselhos de Supervisão, tanto do 
PRODASEN como do CEGRAF, serão presididos pelo Primeiro 
Secretário do Senado Federal. Também propõe o Projeto a inclusão 
dos Dirctores-Exccutivos desses órgãos como membros natos dos 
respectivos Conselhos de Supervisão, sem direito a voto nas suas 
deliberações, institucionalizando, assim, uma medida que na prática 
fora exigida pela necessidade de informação e asscssoramcnto a esses 
órgãos colcgiados. 

Finalmente, o Projeto tratou também de definir melhor a partici· 
pação dos servidores do Senado Federal na administração do 
PRODASEN c na execução de seus serviços, propondo a alteração 
do art. 485 c acréscimos de parágrafos. Pela alteração proposta ao § 
29, assegura-se ao servidor do Senado Federal, colocado à disposição 
do PRODASEN, ou do CEGRAF, o direito à progressão c ascensão 
funcionais, na forma do que for estabelecido na regulamentação 
respectiva, além do direito à contagem do tempo de serviço para 
efeito de aposentadoria c disponibilidades, já assegurado na rcdação 
atual do citado parúgrafo. Pela situação atual, o servidor, enquanto 
c~tivcr cumprindo sua missão no PRODASEN, estará impedido de 
concorrer ao processo sclctivo para os fins de progressão c ascensão 
funcionais c, dessa forma. rcrdcrú oportunidades de promoção cm 
sua carreira cfctiva, constituindo-se essa medida cm verdadeira 
punição ao ~crvidor, conforme já o frisou bem a Comissão Dirctora, 
cm sua justificativa do Projeto. 

Os ~~ 4Y c 5Y, que se prorõcm sejam acrescentados ao art. 485, 
dcstinan;~sc a disciplinar hirôtcscs específicas de participação de ser· 
vidores do Senado Federal cm atividadcs do PRODASEN, hcm 
como vedar expressamente a requisição de servidores do ôrgào. os 

quais só poderão ter exercício nos sctorc:s previstos nos citados 
parágrafos. 

Cumprc:-nus ressultar que todas as alte~ações. propostas 
seguiram obrigatoriamente a mesma sistc:mática do Regulamento 
Administr:ttivo, guardada a devida uniformidade, utilizando-se, 
inclusive:, do mesmo númc:ro de artigos, c evitando, assim, a 
rc:muneraçào dos demais artigos do Regulamento. 

Dc:ste ángulo sob o qual nos cumpre examinar o Projc:to - o 
qual foi distribuído também à Comissão de Finança~- cumprc:-nos 
ressaltar que: as altc:raçõc:s propostas se coadunam com os prc:cc:itos 
constitucionais c rc:gimc:ntais cm vigor. 

Isso posto, opinamos favoravelmc:nte ao Projeto de Rc:solução 
n• 57, de 1976, de iniciativa da Comissão Diretora. 

Sala das Comissões, cm 18 de agosto de 1976.- Accioly Filho, 
Presidente: - Henrique de La Rocque, Relator - Helvídio Nunes -
Leite Cha,·es- halívio Coelho- :'1/elson Carneiro- Heitor Dias
Dirceu Cardoso. 

PARECER N~ 576, DE 1976 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Alexandre Costa 

O Projeto de Resolução ora sob exame, é da iniciativa da 
Comissão Diretora e visa introduzir alterações em dispositivos do 
Rcgulamc:nto Administrativo do Senado Federal, aprovado pela 
Resolução nY 58, de: 1972, relativamente às atribuições e organização 
administrativa do Centro de Processamento de Dados -
PRODASEN. 

Serão modificados os artigos 45 a 53 e os artigos 483, 484 e 485, 
do Regulamento Administrativo em vigor, com o objetivo de ajustar 
a estrutura e o elenco de atribuições do órgão às novas condições 
operacionais que se criaram, bem como explicitar o alcance da 
autonomia linanceira concedida ao órgão nos termos da legislação 
federal vigente. 

Na justificação ·do Projeto. a Comissão Diretora aprescntu as 
razões fundamentadas que a levaram a propor as várias modifica
ções na estrutura, atribuições e configuração institucional do órgão. 

Sob o ângulo de apreciação desta Comissão, cabe-nos examinar 
mais detidamente as alterações propostas ao art. 483, do Regulamen
to Administrativo, e que têm por objetivo definir com mais clareza 
os limites da autonomia concedida ao PRODASEN. 

O Centro de Processamento de Dados, assim como o Centro 
Gráfico do Senado Federal, foram criados, na estrutura administrati
va do Senado Federal como "órgãos supervisionados", sendo-lhes 
conferida, pelo citado art. 483, autonomia administrativa e finan
ceira nos termos do art. 172, do Decreto-Lei n9 200, de 1967. 

O Decreto-Lei n~ 200, de 1967, introduziu na sistemática do 
Direito Administrativo brasileiro um novo conceito de "órgão autó· 
nomo", aplicado aos serviços, institu'tos c estabelecimentos incumbi
dos da execução de atividades de pesquisa ou ensino ou de caráter 
industrial, comercial ou agrícola, aos quais o Poder Público, atenden
do às suas peculiaridades de organização c funcionamento, confere 
tratamento diverso do aplicável aos demais órgãos da Administração 
Di reta. 

Posteriormente, pelo Decreto-Lei n~ 900, de 1969, foi acres
centado ao art. 172 o§ 29, visando estabelecer o instrumento adequa
do para a efctivaçào da "autonomia linanccira", mediante utilização 
do instituto de "Fundos Especiais" já criado pela Lei n~ 4.320, de 
1964, cm seus arts. 71 a 73. 

Diz textualmente o § 29 ·do art. 172, do citado Decreto-Lei 
nY 200: 

"§ 2Y Nos casos de concessão de autonomia financeira, 
fica o Poder Executivo autorizado a instituir fundos 
especiais, de natureza contáhil. a cujo crédito se levarão 
todos ns recursos vinculados às atividadcs do órgiio 
auttinnn10. orçamentúrios c extra-orçamentários, inclusive a 
receita própria." 
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Nu suu redução utuul, o art. 483 do Rc:gulumc:nto Administruti· 
vo concedeu uo PRODASEN, assim como ao CEGRAF, autonomia 
udministmtivu e financeira nos termos do urt. 172 do citado Dc:crcto
Ld n• 200, de 1967. A Comissão Dirc:toru do Senado Federal, 
intcrprc:tundu corrc:tumc:ntc o sentido desse dispositivo legal, baixou 
os A tos n•s I J c: 14, de 1974, instituindo, respectivamente o Fundo 
do Centro Gráfico - FUNCEGRAF c o Fundo do Centro de 
Processamento de: Dados- FUNDASEN. 

Justamente, uma das alterações propostas ao caput do art. 483, 
com o acréscimo, inclusive, do§ 3~. tem por objctivo tornar expliciw 
a faculdade atribuída à Comissão Diretora, nos termos da kgislaçào 
federal c: das suas competências regimentais, para instituir "Fundos 
Especiais" destinados a garantir a autonomia financeira dos "órgãos 
supervisionados", criados pelo Regulamento Administrativo. 

Ali:m desse aspecto, sem dúvida relevante:, cuida ainda o Projeto 
de acrescentar os §§ 4~ c s~. tornando obrigatória a inclusão de: dota· 
çào do Senado Federal c:m favor dos "órgãos supervisionados" c 
dando à Comissão Diretora poderes para aprovação dos Orçamcn· 
tos específicos dos Fundos, assim como de: suas alterações no decor
rer do exercício. 

Foi acertada a iniciativa da Comissão Diretora em propor essas 
alterações ao art. 483 do Regulamento Administrativo em vigor, pois 
com isso se torna explicita a sistemática de administração financeira 
c orçamentária adotada c:m relação aos "órgãos supervisionados", 
com fundamento na autonomia que lhes foi concedida nos termos da 
legislação federal. 

As demais alterações propostas pelo Projeto são de: natureza 
eminentemente administrativa e institucional, e tanto estas como as 
que dizem respeito às alterações do art. 483 não acarretam, por sua 
natureza, nenhum aumento de despesa. 

Portanto, sob o ângulo que nos cumpre regimentalmente 
apreciar o Projeto, nada há a objetar. 

Em face do exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto de 
Resolução n~ 57, de: 1976, da iniciativa da Comissão Diretora do 
Senado Federal. 

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1976.- Amaral Peixoto, 
Presidente - Alexandre Costa, Relator - Ruy Carneiro - Mauro 
Bcne•·idcs - Saldanha Derzi - Ruy Santos - Henrique de La 
Rocque- Fausto Castelo-Branco. 

EXPEDIENTE RECEBIDO 

LISTA N•6. DE 1976, EM 24 DE fi DE 1976 

Agradecimentos por transcrição nos Anais do Senado: 

-do Dr. João Paulo dos Reis Velloso, Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, 
agradecendo a transcrição, nos Anais do Senado, da nota conjunta 
fornecida à imprensa, referente a pronunciamento feito' pelo Se
crctúrio do Tesouro dos Estados Unidos, Sr. William Simon, sobre a 
economia bra~ilcira (Requerimento n~ 196, de 1976, de autoria do 
Senhor Senador ltalivio Coelho): 

-do Almirante Geraldo de Azevedo Henning, Ministro de 
Estado da Marinha, agradecendo a transcrição nos Anais do 
Senado, da Ordem do Dia baixada cm comemoração ao aniversário 
da Batalha Naval de Riachuclo (Requerimento n? 263, de 1976, de 
autoria do Senhor Scn:1dor Lourival Baptista): 

-do Brigadeiro Joclmir Campos de Araripc Macedo, Ministro 
de Estado da Acronúutica, agradecendo a transcrição nos Anais do 
Senado, das Ordens do Dia baixadas cm comemoração ao 459 anivcr
s;lrio do Correio Aéreo Nacional. (Requerimentos n?s 262 c 290, de 
1976, de autoria dos Senhores Senadores Louriv:ll Baptista c Vascon
celos Torres, respectivamente): 

-do Deputado Arnaldo Prieto, Ministro de Estado do 
Trabalho, agradecendo a tramcriçào nos Anais do Senado, do dis
curso que proreriu na Conrcréncia Internacional do Trabalho, cm 
Genebra, no dia 11-6· 76, (Rcquerimenlll n• 269, de 1976, de autoria 
dn Senhor Senador Mendes Canale); 

-do G~ncr:ll Ayrton Pereiru Tourinho, Comundantc da Escolu 
Superior de Guerra, ugr:1d~cc:ndo a transcrição, nos Anuis do 
Senado, do discurso que proferiu ao assumir aquele comando. 
(Requerimento n• 20H, de: 1976, de uutoria do Senhor s~nador Otair 
13cckc:r): 

Votos de pesar: 

-do Conselheiro Paulo Planc:t Buarque, Presidente do Tri
bunal de Contas do M unicipio de: São Paulo, comunicando a con
signação nos Anais daquela Corte, de voto de pesar ao Congresso 
Naciomll, pelo f:ll~cimento do ex-Senador Camilo Nogu~ira da 
Gama c: do ex-Deputado Jos~ Martins Rodrigues. 

Agradecimento: 

-do Dr. Aureliano Chaves de Mendonça, Governador do 
Est:1do de Minas Gerais, agradecendo, cm nome: do povo mineiro, as 
homenagens prest:1d:1s pelo Scn:1do Federal à memória do ex
Senador Camilo Nogueira da Gama. 

Comunicações: 

- d:1 Cãmam Municipal de Goioer~-PR, comunicando a re
núncia do Verc:1dor Celestino Marques Calichio e a convocação do 
4~-Suplc:nte, Sr. Pauli no Cardoso da Silva para exercer o cargo. 

-da Cãmar:1 Municipal de Fronteira-MG, comunicando are
núnci:l do Prefeito José: Gomes da Costa e a posse do Vice-Prefeito 
Antonio Sevcriano de Souza, no cargo. 
Manifestação sobre projetos: 

-da :\ssembli:ia Legislativa do Estado de-Minas Gerais, mani
festando o seu apoio à Proposta de Emenda à Constituição n9 19 j76; 

-da Federação Brasileira das Associações de Engenheiros
RJ, manifestando o seu apoio à Proposta de Delegação Legislativa 
n9 I j76: 

-da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 
apresentando sugestões ao Projeto de Lei do Senado n~ 8/76: 

-da Confederação Nacional da lndústria-RJ, manifestando
se contrariamente 11 aprovação do PLC n? 51 j76 e PLS n~ 208/75: 

-da Câmara Municipal de Capão Bonito-SP, solicitando a 
aprovação do PLS n? 68/76: 

-da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, apresen
tando sugestões ao PLS n? 103j75: 

-da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, mani
festando-se contrariamente ao PLS n? 41 j76. 
Manifestações sobre o Projeto de Lei da Câmara n? 09/76: 

-da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, pela apro
vação: 

-da Associação Comercial e Industrial de Maringá-PR, pela 
aprovação: 

-da Confcdcr:1çào Nacional da lndústria-RJ, pela rejeição: 
-da Federação das Indústrias do Estado do Rio Gru!'de do 

Sul, pd:1 aprovação: 
-da Prefeitura Municipal de Formigueiro- RS, pela 

aprovação: 
-da Cooperativa Agropccuf1ria Barra do Ouro Ltda .. de 

Osório-RS, pela aprovação: 
-do Sindicato dos Trabalhadores Rumis de Santiago-R$, 

pela aprovação: 
-do Sindicato dos Trabalhadores Rur11is de Santo Ãngclo

RS, pda :I provação: 
-da Associação Comercial de São Paulo, pela aprovação. 

Manifestações favoráveis à aprol'ação da Proposta de Emenda à Cons
tituição n? 13/76: 

-da Prefeitura Municipal de Araçatuba-SP: 
-da Cunara Municipal de Arandu-SP: 
-da Prcrc:tura Municipal de Artur Nogueira-SI'; 
-·da C(lmara Municipal de Barretos-SI': 
-da Cúmara Municipal de Batatais-SP: 



--159-

-da Câmara Municipal de Bento de Abrcu-SP; 
-da Prefeitura M unicipul de Bofete-SP; 
-da Prefeitura M unicipul de Borborema-SP; 
-da Câmara Municipal de Botucatu-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Cajuru-SP; 
-da Câmara M unicip;tl de Cândido Mota-SP; 
-da Câmara Municipal de Castilho-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Cravinhos-SP; 
-da Prefeitura e da Câmara Municipal da Estância Climática 

de Campos Novos Paulista-SP; 
-da Câmara Municipal da Estância de Amparo-SP; 
-da Prefeitura Municipal da Estância l;lidromineral de Poá-

SP; 
-da Câmara Municipal de Flórida Paulista-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Igaraçu do Tietê-SP; 
-da Prefeitura Municipal de lpuã-SP; 
-da Prefeitura Municipal de ltaporanga-SP; 
-da Câmara Municipal de ltapura-SP; 
-da Câmara Municipal de ltatiba-SP; 
-da Câmara Municipal de Jacareí-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Luci:lia-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Marília-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Mococa-SP; 
-da Câmara Municipal de Muritinga do Sul-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Ourinhos-SP; 
-da Câmara Municipal de Palmital-SP; 
-da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista-SP; 
-da Câmara Municipal de Patrocínio Paulista-SP; 
-da Câmara Municipal de Pedranópolis-SP; 
-·da Câmara Municipal de Porto Ferreira-SP: 
-da Câmara Municipal de Piquete-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Praia Grande-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Rio Claro-SP; 
-da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo-SP; 
-da Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra-SP; 
-da Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo-SP: 
-da Prefeitura Municipal de Santa Adélia-SP: 
-da Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste-SP; 
-da Prefeitura e da Câmara Municipal de Santo Expedito-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Serra Negra-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Tatuí-SP: 
-da Prefeitura Municipal de Tcjupá-SP: 
-da Prefeitura Municipal de Urupi:s-SP; 

Diversos: 

-da Câmara Municipal de Araxá-MG, solicitando das auto
ridades competentes empenho para a reabertura do jogo nas 
estâncias balneárias: 

-da Associação Comercial, Industrial c Agropccuária de 
Nanuquc-MG, encaminhando trabalho de sua autoria intitulado 
"Brasil, uma alternativa viável": 

-da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, encami
nhando cópia xerox de documentação sobre a situação dos colonos 
residentes nas localidades de Santo Alberto c São José do Iguaçu, res
pectivamente, municípios de Foz do lguaçu c São Miguel do lguaçu, 
naquele Estado: 

-da Confederação dos Servidores Públicos do Brasii-RJ. en
caminhando documento contendo reivindicações do funcionali,mo 
público brasileiro; 

-da C.imara Municipal de Suzano-SP, solicitando das autori
dades federais providências no sentido de melhorar as condições das 
composições fcrroviitrias da Rede Fcrroviitria Federal que fazem o 
eixo Mogi das Cruzes/São Paulo: 

-da C.imara Municipal de Cruz Alta- RS, levando ao conhe
cimento das autoridades competentes a necessidade da retirada dos 
trilhos dn ramal de ljuí, do centro daquele municfpio: 

-da Câmara Municipal de Novo Hamburgo-RS, sugerindo 
alteração do dispositivo da Lei Orgânica de Previdência Social, no 
que se refere ao benefício do J)q salário ao empregado acidentado; 
no caput do artigo 32 da Lei Orgânica da Previdência Social; c, no in
ciso I do artigo 7• da Lei n• 4.266; 

-da Cúmara Municipal de Cubatão-SP, encaminhando rela
tório da Comissão Especial de Vereadores enviada a esta ·Capital, a 
fim de tratar de assuntos daquela municipalidade junto às autori
dades federais; 

-da Câmara Municipal de Gastão Vidigal-SP, encami
nhando Moção de congratulações ao Governo Federal, pelos benefí
cios que o INPS c o FUNRURAL têm proporcionado às pessoas in· 
válidas ou idosas concedendo-lhes a aposentadoria; 

-da Câmara Municipal de Guaratinguetá-SP, sugerindo a 
concessão de descontos nos preços de passagens aéreas, rodoviárias, 
ferroviúrias e marítimas, aos aposentados, desde que os veículos utili
'zados sejam explorados pelos Governos Federal, Estadual e Muni
cipal; 

-da Câmara Municipal de São Paulo, encaminhando cópia do 
discurso pronunciado pelo Vereador Oliveira Laet, referente ao pro· 
blema da toxicomania naquela capital. 

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

A Presidência recebeu as Mensagens N•s 108, 109, 110 e III, de 
1976 (N•s 220, 221, 222 e 223/76, na origem, de 23 do corrente), pe
las quais o Senhor Presidente da República, nos termos do disposto 
no Art. 42, Item VI, da Constituição, submete ao Senado propostas 
do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que as Prefeituras 
Municipais de Andradina, Bariri, Bebedouro e Campinas, todas do 
Estado de São Paulo, sejam autorizadas a elevar, temporariamente, 
,os parâmetros fixados pelo art. 2• da Resolução n• 62/75, desta ·ca
sa, e possam realizar operações de crédito, para os fins que especifi
cam. 

As mati:rias serão despachadas às Comissões de Economia e .de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência con
voca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos •. no 
plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura da Mensa
gem Presidencial n• 61, de 1976-CN. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. !•-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 199, DE 1976 

Autoriza a doação de porções de terras devolutas a Municí· 
pios incluídos na região da Amazônia Legal, para os fins que 
especifica, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• to Poder Executivo autorizado a doar, aos municípios 
incluídos na região da Amazónia Legal, definida no artigo 2• da Lei 
n• 5.173, de 27 de outubro de 1966, porções de terras devolutas a que 
se refere o Decreto-Lei n• 1.164, de 1• de abril de 1971, com as altera
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n• I .243, de 30 de outubro de 
1972. c pela Lei n• 5.917, de lO de setembro de 1973. 

Parágrafo único. Na aplicação do disposto neste .artigo, 
ohscrvar-se-á, quando couber, o que estabelecem os artigos 3•, 4• c 5• 
do Decreto-Lei n• 1.164, de I• de abril de I 971. 

A rt. 29 As porções de terras devolutas mencionadas no artigo 
anterior destinam-se à expansão ou implantação de cidades, vilas c 
povoados, segundo o interesse das administrações municipais. 

§ 19 Incumbe ao Município donatário, sob pena de revogação 
da doaçi10, no todo ou cm parte, dar ao objcto do ato alienatório a 
destinação prevista neste artigo, atendidos as condições que forem li
xadas pelo Poder Executivo Federal. 
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§ 2~ A utilitação e o aproveitamento das âreas rura1s, quando 
abrangidas pelo titulo de domínio, obedecerão a planos públicos e 
particulares de vulorizuçào, aplicados os preceitos da legislação fede· 
ral, especialmente da Lei n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964 -
Eslatuto du Terru. 

Arl. 3~ A doução será formalizada através de tilulo de domínio 
4 ue, expedido pdo órgão federal competente, deverá, no prazo de g 
(oito) dias, ser levado à transcrição no respectivo Registro lmobiliá· 
rio. 

Parágrafo único. O instrumento que efetivar a doação 
especificará, além de outros encargos: 

u) os requisitos a serem atendidos para que o Município possa 
alienar, ou ceder, quando for o caso, lotes urbanos ou não, situadas 
na área doada, observadas as normas legais relativas às licitações ou 
a legislação federal pertinente à cessão de imóveis; 

b) a exigência do cumprimento, no que for aplicável, da legisla· 
ção federal referente a loteamentos urbano e rural; 

c) a existência de lei municipal que autorize a aceitação da doa· 
ção onerosa. 

Arl. 49 A porção de terras devolutas a ser doada a cada munici· 
pio será dimensionada e demarcada pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, prevista a cooperação 
de Prefeitura Municipal interessada, e de outros órgãos federais c 
estaduais, considerando-se, para esse fim, os elementos fornecidos 
pda Fundação lnstitutto Brasileiro de Geografia e Estatística e pelo 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, tendo em vista o 
disposto no artigo 19, § 29, da Lei n9 5.917, de I O de setembro de 1973. 

Art. 59 As terras devolutas abrangidas pelos limites fixados em 
decorrência do disposto no artigo anterior passam a constituir 
património dos respectivos municípios, após a expedição do título a 
que se refere o artigo 19 desta lei, com os encargos que nela consta· 
rem. 

Parágrafo único. A doação de que trata o artigo 19 não 
compreenderá benfeitorias federais, estaduais e as pertencentes a 
particulares. 

Arl. 69 Tratando-se de municípios situados em Territórios Fe· 
derais, a identificação, bem como a utilização e o aproveitamento 
das áreas doadas, nos termos desta Lei, obedecerão, especialmente 
no que diz respeito à cessão de uso, planos de colonização, alienação 
ou permuta, ao que preceitua a legislação especifica desses Territô· 
rios. 

Arl. 79 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
90 (noventa) dias. 

Arl. 8~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

Justificação 
O Governo Federal, cm 1971, por via do Decreto-Lei n9 1.164, 

declarou indispensáveis à segurança c ao desenvolvimento nacionais, 
terras devolutas situadas na faixa de cem quilómetros de largura cm 
cada lado do eixo de rodovias na Amazônia Legal. Com isso estaria 
assegurado o disciplinamcnto d:1 ocupação dessas áreas, dentro dos 
princípios da Política Agr{lria prevista no "Estatuto da Terra". 

Ahrangcndo a Amazônia Legal, nos termos da Lei n9 5.173, de 
27 de outuhro de 1966, os Estados do Acre, Pará, Amazonas, os Ter· 
ritôrios Federais do Amapá, Roraima c Rondônia c ainda as áreas 
do Estado de Mato Grosso, a norte do paralelo de 169, do Estado de 
Goiús, a norte do paralelo de 139, c do Estado do Maranhão, a oeste 
do meridiano de 449, podemos verificar a importúncia daquela medi· 
da. Ncs.sa rcgiiio cstiio construídas ou cm construção, dezoito cstra· 
das, destacando-se entre elas. a Transamazônica. 

Ocorre que as faixas de cem quilómetros de cada margem das ro· 
dovias alcançam vúrios municípios nesses Estados c se vem consta· 
tandn, cm face disso, dificuldades para a expansão das cidades c vilas 
que crescem cm decorrência do processo de desenvolvimento 
desencadeado pcl:1s próprias rodovias c pelos Programas de Pólos. 
Podemos citar al~uns exemplos: no Amawnas cst~o :1tingidas pela 
f'nixn do J)ccrctn·l.ci n" 1.164, ns Municípios de lluma1tÚ, Borha, 

Nova Olinda, Barcelos, Airào, Boca do Acre:, Láhre:1, Ct~nut:lma, 
Tt~p<lUÚ, Codajás, Anori, Manacupuru e outros, all:m de Manaus. 
Nesw cidade, o Governo munidpul não pode ultimur vendas de 
tcrms pt~ra os ~1ue construimm sut~s cusas, pois essas tcrrt~s fort~m 
cxcluidt~s dos bens do Estado, nos termos daquele Decreto-Lei, c isto 
vem inquic:tand,J os interessados. Não será diferente no Estado do 
Parú, cortado pela Transamt~lônica e seguramente, Tucuruí, Alwmi· 
ra, ltaituh;J, S;unarém, Obidos, Alenquer c Monte A.lcgrc, para 
cxemplilicar, têm i&nticos prohlcmas e que se vão repetir no Estado 
do Acre c nos Territórios Fcdcmis. 

O Senhor Presidente Ernesto Geisel e as autoridades da área de 
Segurança têm estudado cautelosa e cuidadosamente essa mmé:ria, 
que já lhes foi submetida ao exame, inclusive mediante pleito do Go
vernador do Amazonas. 

Assim, o Projeto de Lei que ora ofereço à consideração do 
Senado Federal é: de transcendental importância para a região do 
Gr;mdc Norte. Decorrendo de pesquisa e audiência de sctorcs 
competentes, na busca de solucionar o problem:1 de expansão urbana 
nas llrcas abrangidas pelo Decreto-Lei n9 1.164, de J9 de abril de 
1971, creio que vem ao encontro das preocupações dos Governos 
Federal e Est:Jduais. Caso venha ser aprovado, representar{!, por 
certo, a conciliação dos interesses da segurança com os problemas 
locais do desenvolvimento no Norte brasileiro.- José Lindoso. 

LEG!SLA(ÀO CITADA 

LEI N9 5.173, DE 27 DE OUTUBRO DE 1966 
Dispõe sobre o Plano de Valorização Economica da 

Amazônia; extingue a Superintendência do Plano de Valori
zação Econômica da Amazônia (SPVEA), cria a Supertindên· 
cia do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM ), e dá outras 
providências. 

Art. 2~ A Amazônia, para os efeitos desta lei, abrange a região 
compreendida pelos E,çtados do .-\cre, Pará c Amazonas, pelos Ter· 
ritórios Fedorais do Ahlapll, Roraima c Rondônia, e ainda pelas 
llreas do Estado de Mato Grosso a norte do paralelo de 16~. do Esta· 
do de Goiás :1 norte do paralelo de 139, e do Estado do Maranhão a 
oeste do meridiano de 4~. 

DECRETO-LEI N9J.J64 DE 1 DE ABRIL DE 1971 

Declara indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento 
nacionais terras devolutas situadas na faixa de cem c:uilômetors 
de largura em cada lado do eixo de rodovias na Amazônia 
Legal, e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 55, item I, c de conformidade com o art. 89, item III, 
da Constituição decreta: 

Art. I~ São dccl:1radas indispcnsllvcis à segurança c ao dcscnvoJ. 
vimcnto nacionais, na região da Amazónia Legal, definida no art. 2e 
da Lei n~ 5.173, de 27 de outuhro de 1966, as terras devolutas 
situadas na faixa de cem (100) quil<imctros de largura, cm cada lado 
do eixo das seguintes rodovias, já construídas, cm construçf1o ou pro· 
jeto: 

1 - Transamazónica- Trecho Estreito Alta mira- ltaituba -
Humaitil. n:1 cxtcnsüo aproximada de 2.300 quilómctors. 

11- BR-319- Trecho Porto Velho- Ahunã- Guajarú
Mirim. na cxtcnsiio aproximada de 270 km. 

111 - BR- 236- Trecho 1\hunã - Rio Branco - Fcijô -
Cruzeiro do Sul- .lapim. na cxtcnsüo aproximada de 840 km. 

IV - BR-317 - Trecho Ulhrca - Boca do Acre - Rio 
Branco - Xapuri - Brasiléia - Assis Brasil. na cxtcnsiio apro
ximada de 600 km. 

V- BR-406- Trecho L:'1hrca- 1-lumaitú, na cxtcnsiio apro
ximada de 200 km. 

VI- BR-31'1- Trecho l'nrtn Velho- llumaitú .:_ Man:111s, 
na c~tcnsiin arroximada de r,~,o km. 
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VIl- BR-174- Trecho Munaus- Curucurui- Boa Vista
Fronteira com a Venewela, nu extensão aproximada de MOO Km. 

VIII- BR-401- Trecho Boa Vistu- Fronteira com u Guia· 
na, na extensão uproximada de 140 Km. 

IX- BR-364- Trecho Cuiabá- Vilhena- Porto Velho, na 
extensão aproximuda de 1.000 km. 

X- BR- 165- Trecho Cuiab:í- Cachimbo- Santar~m. na 
extensão aproximada de 1.320 Km. 

XI - BR-156 - Trecho Macapá - Oiapoque, na extensão 
aproximada de 680 Km. 

XII - BR-080 - Trecho Rio Araguaia - Cachimbo -
Jacareacanga - Manaus - lçana - ati: a fronteira com a Colôm
bia, na extensão aproximada de 3.200 Km. 

XIII- BR-153- Trecho Paralelo 13 (no Estado de Goiás)
Porto Franco, na extensão aproximada de 800 Km. 

XIV - BR- 010- Trecho Carolina - Guamá (subtrecho da 
Beli:m- Brasília), na extensão de 600 Km. 

XV- BR-070- Trecho Rio Araguaia- Cuiabá, na extensão 
aproximada de 470 Km. 

XVI - BR-307- Trecho Cruzeiro do Sul - Benjamim Cons
tant- Íçana, na extensão aproximada de 885 Km. 

XVII - Rodovia Perimetral Norte- Trecho Mitu- Iça na -
Caracarai- Maca pá, na extensão aproximada de 2.450 Km. 

XVIII- BR-158- Trecho Barra do Garças -Xavantina
São Felix do Araguaia, na extensão aproximada de 650 Km. 

Art. 29 Ficam incluídas entre os bens da União, nos termos do 
artigo 49, item I, da Constituição, as terras devolutas a que se refera o 
artigo anterior. 

Art. 39 As posses legitimas, manifestadas por morada habitual e 
cultura efetiva, sobre porções de terras devolutas situadas nas faixas 
de que trata o urtigo I•, serão reconhecidas pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária nos termos dos artigos II e 97 do 
Estatuto da Terra (Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964 ). 

Parágrafo único. Continuam a reger-se pela Lei n9 2.597, de 12 
de setembro de 1955, as terras devolutas na zona de fronteira a que se 
refere o artigo 29 da mesma Lei. 

Art. 49 O Conselho de Segurança Nacional estabelecerá as nor
mas para a implantação de projetas de colonização ou a concessão 
de terras, bem como para o estabelecimento ou exploração de indús
trias que interessem à segurança nacional, nas terras devolutas das 
faixas mencionadas no artigo (9 

.Art. 59 São ressalvados, nas áreas abrangidas pelo artigo (9: 
a) os direitos dos silvícolas, nos termos do artigo 198 da 

Constituição. 
h) as situações jurídicas constituídas, até a vigência deste Decre

to-Lei, de conformidade com a legislação estadual respectiva. 
Art. 69 Este Decreto-Lei entrará em vigor nã data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Brasília, (9 de abril de 1971: 1509 da Independência e 839 da Re

pública.- EMfLIO G. Mf.:DICI -Alfredo Buzaid -Adalberto de 
Barros Nunes- Orlando Geisel - Mário GibSQn Barboza - Antônio 
Delfim Netto- Mário David Andreazza - L. F. Cirne Lima - Jar
bas G. Passarinho - Júlio Barata - Márcio de Souza e Mello -
F. Rocha Lagôa - Marcus Vinícius Pratini de Moraes - Antonio 
Dias Leite Júnior - João Paulo dos Reis Velloso - José Costa 
Cavalcanti- Jorge Marsiaj Leal. 

LEI N9 5.917, DE lO DE SETEMBRO 
DE 1973 

Aprova o Plano Nacional de Viação e 
dá outras pro••idências. 

Art. J9 Fica aprovado o Plano Nacional de Viação (PNV) de 
que trata o artigos~. item XI. da Constituição Federal, representado 
c descrito complementarmente no documento anexo contendo as sc
!!llintcs scçiics: 

I. Conceituaçào Geral. Sistema Nacional de Viação. 

2, Sistema Rodoviário Nacional: 
2.1. conccituução; 
2.2, nomenclatura c rdação dcscritiv<t dus rodovias do Sistema 

Rodoviário Federal, integrantes do Plano Nacional de Viação. 
3. Sistema Ferroviúrio N<tcionul: 
3.1. conccituação: 
3.2. nomenclatura c rc:lação descritiva das ferrovias integrantes 

do Plano Nacional de Viação. 
4. Sistema Portuário Nacional: 
4 .I. concei t uaçào; 
4.2. rdaçào descritiva dos portos marítimos, fluviais c lacustres 

do Plano Nacionul de Viação. 
5. Sistema Hidroviúrio Nucional: 
5.1. Conceituação; 
5.2. rdução descritiva dus vias navegáveis interiores do Plano 

Nuci'onal de Viação. 
6. Sistcmu Aeroviário Nacional: 
6.1. conceituação: 
6.2. rd<tção descritiva dos aerõdromos do Plano Nacional de 

Viação. 
§ J9 Os sistemas mencionados nas seções 2, 3, 4, 5 e 6 citadas 

englobam as respectivas redes construídas c previstas. 
§ 2Y As localidades intermediárias constantes das redes previstas 

que figuram nas relações descritivas constantes das scções 2.2 c 3.2 
citadas, não constituem pontos obrigatõrios de passagem, mas figu
ram apenas como indicação geral da diretriz das vias consideradas, 
sendo o seu traçado definitivo fixado pelo Poder Executivo, após 
estudos técnicos c econõmicos. 

(Ás Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, 
de Assuntos Regionais, de Segurança Nacional e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 200, DE 1976 

Altera a redaçào da alínea "e", do item 11, e do item III, 
do art. 89, da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. .19 A alínea "e" do item II, do art. s~. da Lei n• 5.107, de 
13 de setembro de 1966, modificada pelo Decreto-Lei n9 20, de 14 de 
setembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 8~ ........................................ . 

!- ........................................... . 
11- ........................................... . 
e) casamento do empregado". 

Art. 29 O item III do art. 89, da Lei n9 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, modificada pelo Decreto-Lei n9 20, de 14 de setembro de 
1966, passa a vigorar com a seguinte redaçào: 

"Art.89 ........................................ . 
•••••••••• o •• ••• ••• o •••••• o •••••••••••••••••••••• 

1- ............................................ . 
11- ........................................... . 
III - durante a vigência do contrato de trabalho, nas 

hipóteses previstas nas letras b, c, c e do item anterior.'' 

Art. 39 Esta Lei entrará cm vigor na duta de sua publicação. 
t\ rt. 4~ Revogam-se as disposições cm contrário. 

Justificação 

Cuidumos, neste Projeto, de introduzir no art. 89 da Lei 
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço, alterada, ulteriormente, pelo Decreto
Lei n~ 20, de 14 de setembro de 1966, dois reparos de conteúdo, um 
deles envolvendo a alínea e do item II c, o outro, o item III. 

• 
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Precdtua o dispoSitiVo em upreço, nos trechos mencionudos: 

"Art. ~Y O empregudo poderá utilizar u contu vin
culadu, nus seguintes condições, conforme se dispuser em 
regulumento: 

1- ........................................... . 

11 - No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa 
caus:t, ou pela empresa com justa causa, a conta poderá ser 
utilizada, parcial ou totalmente, com a assist~ncia do Sindi
cuto da c:ttegoria do empregado, ou na falta deste com a do 
representante do Ministério do Trabalho c Prcvid~ncia Social 
(MTPS), nas seguintes situuções, devidamente comprovadas:. 

a) uplicaçào do capital em atividade comercial, indus
trial ou agropecuária, cm que seja estabelecido indi
vidualmente ou em sociedade; 

b) aquisição de moradia própria nos termos do art. I O 
desta ld; 

c) necessidade grave e premente, pessoal ou familiar. 
d) aquisição de equipamento destinado a atividadc·de 

natureza uutônoma: e 
e) por motivo de casamento do empregado do sexo fe

minino. 
III- Durante a vigi:ncia do contruto de trabalho, a con

ta vinculadu somente poderá ser utilizada na ocorrência das 
hipóteses previstas nas letras b e c do 'item li deste artigo." 

Por mais que busquemos indagar, não logramos descobrir uma 
justificutiva idónea para que o legislador tenha restringido, na alínea 
c do item 11. ao empregado do sexo feminino, o direito de utilizar a 
conta vinculada," ... parcial ou totalmente, com a assistência do Sin
dicato da categoria do cmpreglldo, ou, na falta deste, com a do re
presentante do Ministério do Trabalho ... ", " ... no caso de rescisão pe· 
lo emprcg:tdo, sem justu causa, ou pela empresa, com justa causa." 

Por que; não atribuir tal faculdade também ao empregado do 
sexo masculino? 

Ao prever aquela hipótese de movimentação dos depósitos, 
partiu o legislador, a toda evidência, do pressuposto de o casamento 
acarretar para o empregado um acréscimo de despesas que desborda 
do seu exíguo orçamento, seja em decorrência dos seus aprestos, seja 
de sua realização, seja de fatos que se lhe sucedem imediatamente. E 
quis, dessa forma, atingir outro objetivo bem mais elevado, qual o 
de, senão eliminar, pelo menos abrandar as condições adversas capa
zes de obstarem o hipossuficiente a se integrar em uma prática 
institucional tida pelo Estado como da maior importância para a 
sociedade. 

Ora, não há como estabelecer, em semelhante passo, distinções 
cm razão do sexo. Tanto o homem como a mulher, em semelhante 
situação, deparam com prementes necessidades, mais a segunda, de 
certo. por força de seu padrão salarial geralmente inferior. Mas, nem 
por isso, se diferenciam tanto as situações, ao ponto de se tornar 
dispensável, para o cm:>regado do sexo masculino, o benefício legal. 

Daí propormos, desta feita, nova forma redacional para a 
alínea cm questão, cm cujo desígnio limitamo-nos a simplesmente ex
cluir do texto a expressão" ... do sexo feminino". 

De outra parte, parece-nos oportuno c conveniente inserir no 
item III a mesma hipótese (casamento do empregado) dentre as 
alíneas b (aquisição de moradia própria) c c (necessidade grave c 
premente, pessoal ou familiar), como causa de utilização da conta 
vinculada. Pois, a final de contas, as vicissitudes emergentes do. 
casamento silo as mesmas, tanto no caso de rescisão do contrato, 
como no de sua constância, conquanto as dificuldades mais se agra
vem quando o empregado se encontra despojado do emprego. No 
entanto, ao consignar a permissibilidade da utilização da conta, na 
alínea c, o legislador teve cm mira, basicamente, como razão de 
legislar. não o fato do dcscmrrcgo, mas o reconhecimento das 
ncce~sidades emergentes do casamento. E por aí se vê que, cm qual-

quer dos casos, tal motivo se insinua com a mesma força de 
convicção·, . 

Resta-nos assinalar que, ao ensejo desta iniciativa legiferantc:, 
outro intuito nuo nos move scnuo o de aprimorar o sistema do 
Fundo de Garanti<~ do Tempo de Serviço, tendo em vista, acima de 
tudo, o interesse do desenvolvimento sócio-c:conômieo do. 
trabalhador. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1976.- Nelson Carneiro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação 
Social e de Finanças.) • 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os projetos lidos 
serão publicados e encaminhados às comissões competentes. 

Sobre ·a mesa, requerimentos 'que serão lidos pelo Sr. 
f9.Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N9374, DE 1976 

Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado 
pelo Ministro Armando Falcão, como paraninfo das turmas de As
pirantes-a-Oficial e de concludentes do Curso de Aperfeiçoamento 
de Oficiais, da Polícia Militar do Ceará, em Fortaleza, no último dia 
20 de agosto. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1976.- Lourival Baptista. 

REQUERIMENTO N9 375, DE 1976 

Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a trans
crição, nos An'ais do Senado Federal, do discurso proferido pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General Ernesto 
Geisel, no lançamento do Projeto Sertanejo, no auditório da 
SUDENE, no Recife, em 20 de agosto de 1976. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1976.- Lourival Baptista. 

REQUERIMENTO N9 376, de 1976 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal: 

O Senador infra-assinado, com fundamento no artigo 233 do 
Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, àpós ouvido o 
plenário, a inserção nos Anais da Casa do discurso proferido, ontem, 
pelo Senador Lázaro Barboza, no Campo da Esperança, à beira do 
túmulo do ex-Presidente Juscelino Kubtschek. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1976.- Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Os requerimentos 
lidos, nos termos do art. 233, § f9, do Regimento Interno, serão 
submetidos ao exame da Comissão Dirctora. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocquc. 

O SR. HENRIQUE UE LA ROCQUE (ARENA - MA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A imponência da justiça está, sobretudo, na certeza da sua 
perenidade. Manifestação do direito natural, sem ela não há vida, 
porque. na hipótese da sua sucumbência, os povos morrem no delírio 
da força bruta. que nada constrói mas, ao contrário, avilta c 
degrada. Esta conccituaçào à mente vem, quando um grande 
juiz deixa c outro não menos culto o sucede, cm uma Corte que tem a 
presidi-la quem a integrando honradamente no presente, no futuro 
figurarú na galeria dos magistrados mais bem estruturados moral c 
intelectualmente da nossa Pütria. A Corte: o Tribunal Superior 
Eleitoral. O componente que o deixa: Ministro Thompson Flores. 
Quem o ~ucedc: Ministro Leitão de Ahrcu. O seu Presidente: 
Mmistro Xavier de Albuquerque. A movimentação que assinalo ~ 
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ditada por prazos legais fi"ados em lei. Todos os tr~s silo 
componentes do Supremo Tribunal Federal. O Ministro Thompson 
Flores, filho do Rio Grande do Sul, com vivência na magistratura 
estadual, em seu Tribunal de Justiça, tem a marcar-lhe a 
personalidade circunspecção severa, aliada a trato lhano e atento às 
alegações de ordt:m jurídica qut: lhe são submt:lidas. 

U t: t:studa, com a maior att:nçào, os memoriais das partes, 
sentindo a prova dos autos com facilidadt: e rapidt:z. 

Sentt:ncia com segurança, e, sem arrogância, lembra, com a sua 
maneira de decidir, dois e"·colegas seus: os Ministros Costa Manso e 
Rodrigo Octavio. Quando o vejo julgando, à minha memória surgem 
logo as figuras honradas e brilhantes desses magníficos juízes. 

O Ministro Leitão de Abreu, mestre do Direito em seu Estado, 
també:m o Rio Grande do Sul, tendo e"ercido a chefia da Casa Civil 
do Presidente Mé:dici, foi escolhido e empossado em clima de 
expt:ctativa por parte daqueles que têm vivência com a nossa maior 
Corte de Justiça. Sem desejo de lisonjeâ-lo, representou uma inspira· 
da escolha. Dele são proferidos, por militantes no Pretória Maior, os 
melhores conceitos. Do rcnomado mestre, seu ex-companheiro de 
Tribunal, ouvi o seguinte: "Vejo no Ministro Leitão de Abreu um 
juiz competente, totalmente voltado para a busca do direito a 
aplicar. O Governo da República· não poderia fazer uma escolha 
niais acertada". E o Presidente do TSE? Da sua pessoa, conccituação 
como figura humana, do seu saber como juiz, da sua forma de julgar, 
não é: possível dizer algo sem emoção. Era advogado e se teciam loas 
a sua cultura jurídica. Foi Procurador-Geral da República c, no car· 
go, não esquecendo os colegas de profissão de ontem em convívio 
cavalheiresco com eles, jamais se descurou de enfrentâ·los galharda· 
mente, quando a defesa da União os colocava em posição adversa à 
sua. E eis que muito jovem chega ao Supremo Tribunal Federal. Era 
representante do povo maranhense na Câmara dos Deputados e quis 
sentir o impacto do contraste: como modesto representante do meu 
Estado no Legislativo, saudei então o jurista amazonense, muito 
jovem mas já brilhante e consagrado, que atingia o cume da 
montanha judiciária. E a sua trajetória tem sido firme, em constru· 
çõesjuridicas magnificas, proferindo votos antológicos. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Com muita honra. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Pode estar certo de que 
os sentimentos que V. Ex• e"terna não são apenas pessoais c do 
representante do Estado do Maranhão- deles, também, partilho. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA -.MA) -
Muito grato, nobre Senador Paulo Brossard. Com a autoridade de 
V. E"'· filho do Rio Grande do Sul, como o são os dois eminentes 
Ministros dos quais neste momento aprecio a personalidade, sem 
dúvida trouxe um conteúdo de muita relevância para a fala que estou 
a rrofcrir. · 

Assim, Sr. Presidente c Srs. Senadores, quero deixar, mais uma 
vez, consignada, nos Anais da Casa, a minha admiração c respeito 
por esses exemplares magistrados que compõem o Tribunal Superior 
Eleitoral, que, especificamente, julga c aprecia a limpidez da pugna 
do voto. O fato deixa todos tranqUilos pela idoneidade dos jul· 
gadorcs que são mais: o honrado, culto c fidalgo Ministro Rodrigues 
Alkrnin, que, após brilho cm sua passagem no Tribunal de Justiça de 
São Paulo, honra a Corte Suprema brasileira: os modelares 
Ministros 1\loacyr Catunda c Pcçanha Martins, do Tribunal Federal 
de Recursos, c os testados juizes José Bosclli c Firmino Paz. A todos 
eles, 'meu melhor arrcço. · 

Agora, outro tema: 24 de agosto de 1954. Morria então um 
grande hra~lkiro. A ele devo aulas magistrais de vivéncia humana c 
de amor ;'t P;'ttria. Foi sobretudo um rrcocurado rcrmancntc com as 
cl;t'«cs ~.ocinis menos favorecidas. A sua vida c o seu sacrifício, o 
lcmro n;lo fat esquecer da recordação da gente brasileira. Getúlio 
Vargas, entregando-se à morte. quis marcar, cm sua carta-testa· 

mento, uma posição de firmeza e coer~ncia: a de total libertação eco· 
nômica e social da nossa Pátria e do seu povo. 1: um dia de profunda 
mágoa pura todos aqueles que, em sua lembrança, jamais o' olvida· 
rão, pelo que ele fet1!1)1:lo que ele representa na História do Brasil. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mag;tlhães Pinto)- Concedo a ralavra 
ao nobre Senador Jarbus Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pronuncia o 
st:guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, trazem· 
me, à tribuna do Senado, dois assuntos: o primeiro, o pro· 
longamento de um que já foi aqui tratado e, para alegria minha, ao 
'lado de receber o apoio das Bancadas do Maranhão e do Amazonas, 
també:m recebi a satisfação completa do Sr. Ministro das Minas e 
Energia e do nosso velho comp;mheiro, o ex-Governador do Rio 
Grande do Sul, e parlamentar, Euclides Triches, cuja carta, alguns tÓ· 
picos dela, tenho em mãos de que lerei. 

Ele diz assim: 
"Meu caro Jarbas Passarinho, 
Li tua intervenção no Senado a rropósito do edital de 

rré:-qualificação de firmas, mandado publicar pela Amazõnia 
Mineração S.A. 

Sabendo da seriedade com que exerces o mandato e 
sendo eu Presidente da AMZA, sinto-me no dever de levar ao 
'teu conhecimento alguns aspectos do problema que acredito 
rossam vir :1 esclarecê-lo. 

O Projeto Carajás, cuja execução está a cargo daquela 
empresa, no gênero, situa-se entre os maiores do mundo. 

O custo do mesmo vai a cerca de 40 bilhões de cruzeiros, 
.a maior rarte dos quais será de empréstimos a serem contrai· 
'dos em bancos nacionais e estrangeiros. 

O prazo de execução está previsto em 4 anos. 
O inicio de pagamento das prestações da divida é impror· 

rogúvel, o que significa que não pode haver atraso na data de 
~onclusào das obras, de vez que é: o minério de ferro expor· 
tado que vai nos rroporcionar os recursos para atendimento 
dos comrromissos financeiros. 

Dado o vulto dos valores em jogo, cada dia de atraso 
cu usará um rrejuizo de 22 milhões de cruzeiros. 

Pelo acima exposto, podes verificar o porquê de termos 
·nssentado que sô se pré-qualifiquem firmas brasileiras de alta 
.rctencialidade." 

Etn scgtlida, o nosso nobre cx-comranheiro Euclides Triches 
mostra que, cm rcla.;iio ao protesto que aqui fiz e que teve o apoio 
inestimável da voz do Senador José Sarney c, também, do Senador 
.Evandro C à, rcira, pelo Amazonas, a rrcocuracão maior era que, 
mesmo um trecho que fosse arenas de 10 quilómetros, num total de 
900 quilómetros, que não fosse cumrrido no rrazo correspondente, 
comrromcteria a obra ror inteiro. 

Mas, o que mais me agrada, na carta do ex-Governador c ex· 
Dcrutado Euclides Trichcs é que ele declara que as empresas amazo
nenses. raracnscs c maranhcnscs, sobretudo, serão, sem sombra de 
dúvida, atraídas para a execução das obras vicinais, a tal ponto que 
essas obras serão carazcs de absorver todas as rotcncialidadcs dessas 
cmrrcsas. 

Com isso, dou-me ror satisfeito com as declarações de um 
homem de bem, correto, c que mostra. csrccialmcntc cm relação aos 
Estados do Parú c do Maranhão, o que segue: 

"Com o Projeto implantado, o Estado do Pará 
aumcntarit cm 26,8% o seu orçamento, com base nos dados 
de 1975: a receita do Municírio de Marabá, que cm 1971 era 
de 2.2 milhões de cruzeiros, rassará a 44 milhões de cru· 
zciros: serão pagos cm saUtrios, no Estado do Maranhão, o 
equivalente a 65% do valor de toda a rroducão industrial do 
Estado cm 1970, além de XO milhôcs de crulciros que serão 
pagos cm sal:"trios, no Estado do Parú, anualmente. 

Com o Projeto aiar-sc-ú tal soma de novas oportuni· 
dadcs na Região Amazônica, que, se rorvcntura não 



-164-

existirem hoje, em breve haveremos de ter grandes firmas 
emprdteiras para atenderem no muito que ainda há por fu
ler na dinamilaçilo dus potenci:tlidades daqud:t importante 
p<~rte do Brasil. 

Desejo te tntnsmitir " minh:t impressão de que as pe
quen:ts c: médias lirmas empreiteints do Norte do País ficarão 
com su:1 c:tp:tcid:tdc: tot:ilmente tomada n:1 execução de tra
b:ilhos cumplemc:ntares i1 linh:1 tronco, tais como construção 
de diversos conjuntos residenciais, com toda sua infra-estru
tura de ru:ts, praças, colégios, abastecimento de água, ser
viços de esgotos, etc.; nas obras da mina e do porto também 
h:tvc:rú ampla aplicação de sua capacidade." 

Assim, <~gradcço aqui a solidariedade que recebi dos meus 
colegas de Bancada do Maranhão, através da palavra do Senador 
José Sarncy, com assentimento do Senador Alexandre Costa, 
Senador Henrique de La Rocquc e do Amazonas, pc:la palavra do 
nosso nobre colega Evandro Carrdn1. E considero, realmente, que 
esse i: o drama dos cham:tdos tecnocratas. Eles té:m um problema de 
naturela internacional: ou cumprem um programa sem um mínimo 
de atraso ou sofrem uma sanção que implica o prejuízo do programa 
inteiro. Ora, nossas empresas são realmente pequenas, mas, fazendo 
c0nsórcio, c:las passarão de pequenas a médias, e como empresas mé
dias, se das não cumprirem, no prno devido, aquelas obrigações, 
atrasarão o projeto inteiro. Acho que, pela carta do Presidente da 
Amazóni<~ Minewçr10 S.A., teremos oportunidade de ver que essas 
•~mpresas locais terão suas potencialidades inteiramente absorvidas 
pela execução do projeto. Mas, o que mais me interessa, Sr. 
Presidente. Srs. Senadores, i: caracterizar que, praticamente 48 horas 
dcp0is do nosso discurso no Senado. por açào do Ministro Shigeaki 
Ucki, o ex-Governador Euclides Triches nos escrevia essa carta, 
dando amplas explicações sobre a nossa reclamação, o que prova, 
portanto, que esta é realmente, uma caixa de ressonância das 
aspirações nacionais. 

O segundo problema está diretamcnte ligado ao nobre Senador 
pdo Rio Grande do Sul, Paulo Brossard. S. Ex•, há algum tempo, 
fez, nesta C as~. uma denúncia, ou melhor, foi veículo de denúncia de 
um dos di retores da Federal de Seguros S. A. 

Todos nós conhecemos a probidade do nobre representante do 
Rio Grande do Sul c su:t excepcional qualificação com o escrúpulo, 
antes de avançar com qualquer tipo de acusação. Ocorre que, de 
algum modo, eu me sinto emocionalmente envolvido no problema. 
Era cu ainda. Ministro da Educação e tinha sido Ministro do Tra
b:ilho, c h·avia visto, na Espanha, uma experiência altamente in
teressante cm termos de Seguro Educação. A criança, através de seu 
responsável, c~a garantida mediante uma apólice, c podia amanhã 
enfrentar o infortúnio que poderia ser representado, por exemplo, 
pela morte de seus pais ou de seu responsável. O Seguro Educação 
proporcionava-lhe uma garantia de educação até o nível de univer
sidade. 

Tentei, quando Ministro da Educação- c isso consta dos pri
meiros documentos nossos, nos Planos Setoriais - fazer com que o 
Seguro Educação fosse parte integrante dos programas oficiais. Nào 
consegui. nobre Senador Paulo Brossard, o apoio das entidades 
particulares nessa ocasião, que consideravam o Seguro Educação de 
muito pouca rentabilidade. E, na verdade, não havia um só exemplo 
de empresa seguradora privada que se tivesse aventurado a fazer o 
Seguro Educação. Coube-nos ainda, mercê de Deus, a criação da 
Companhia Federal de Seguros, c já ao tempo do nosso sucessor no 
Ministério do Trabalho, ela teve como Presidente o General Falcão~ 
homem que não conheço cm profundidade, c não tenho ligação 
íntima com S. Ex•. tão-somente através daquilo que, no jargão 
militar, chamamos "a ficha de cada um", as informações sobre a 
vida profissional de cada um. Tenho-o na conta de um homem, não 
somente probo c honrado, como ahsnlutamcnte escrupuloso. Mas, 
rela palavra de um dos membros mais not{tveis desta Casa, levantou
se uma dúvida sohre, até, a honorahilidade pessoal do Presidente 
at u:il da Cornp:mhia Fcdcr:il de Seguros. 

Ele me escreveu umu cartu. ~uma cartu longa, cm que, natural· 
mente, encontro, de início, uma reaçilo muito própria dos homens da 
minha fornwç~o: os que se sentem atingidos no seu pundonor rea· 
gcm de urn modo que n~o i: muito facilmente perceptível pelos 
homens que fazem vidu pública, já acostumados às acusações 
injustilic:tdas, mi: mesmo aos insultos, e alguns de nós já nos trunsfor
mamos em coriáecos, de maneira que recebemos o insulto, o devolve· 
mos e não lhe sentimos os efeitos. 

Mas o nobre Senado: Paulo Brossard, ao ler uma carta, de um 
dos di retores da Companhia, por sinal, falou claramente em crimes c 
fraudes. 

O Sr.·Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite V. Ex•? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois não. 

O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Palavrus do Diretor da 
Companhia, não minh:ts. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Certo. Eu 
acho que deixei claro que disse que V. Ex• estava lendo uma carta; 
cu chamei de carta, mas poderia ter sido outro qualquer tipo de 
correspondência. 

O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Naturalmente, era um 
ofício dirigido ao Presidente do lP ASE. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sim, mas 
sendo V. Ex• o leitor dele, eu preferi chamar de carta pessoal a 
V. Ex•. para não criar interpretações duvidosas, dé como V. Ex• 
teria cópia desses ofícios. que, naturalmente, foi dada a V. Ex• pelo 
próprio interessado. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Se V. Ex• me permite, 
posso declarar a V. Ex• e ao Senado. Não foi o próprio interessado, 
que eu não conheço. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - E se 
V. Ex• me permite, eu lhe digo que essa declaração é muito em favor 
da pessoa de V, Ex•, porque, talvez, se V. Ex• o conhecesse, cm 
profundidade, não lesse a carta. Esta é a declarução que faço. 

O Sr. Paulo Dro,ssard (MDB - RS) - Não tenho nenhum 
elemento para dizer uma palavra à sua assertiva. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Aliás, eu 
não esperava outra atitude de V. Ex•, quando, realmente, não está 
defendendo uma causa de que se tenha assenhoreado completamen
te. É evidente que na posição de um membro do Governo, eu tenho 
uma situação pouco menos tranqUila que a de V. Ex•, porque 
V. Ex• lê a carta de um membro de uma Diretoria de uma organi
zação governamental, e eu aqui estou não na condição de Vice-Lider, 
, mas única c exclusivamente na de Senador da República, que conhe· 
ce um homem pela sua reputação, pelo que fez no seu passado, c 
ainda acredita muito naquela velha imagem grega, na história de que 
um dia se criou um prêmio, em Atenas, para coroar e gratificar o 
primeiro ateniense que fosse capaz de ver o primeiro raio de sol; 
enquanto todos procuravam os lugares mais elevados voltados para 
o levante, houve um ateniense que se voltou para o poente. Foi esse, 
precisamente, que viu o primeiro raio de sol, porque viu esse raio de 
sol rcnetido no céu, o que levou Anatole Francc a se servir dessa 
imagem para dizer que quando nós quisermos saber alguma coisa 
sobre o futuro de um homem, antes de nos voltarmos para o seu prc· 
sente, deveremos nos voltar para o seu passado. 

E, exclusivamente voltado para o passado do General Falcão, 
estou fazendo a leitura parcial da sua carta, que também é absolu· 
tamentc pessoal, a mim dirigida, c não ao Presidente do lP ASE, que 
é um dos meus melhores amigos c serviu comigo durante 7 anos na 
Administração Pública. 1?. apenas um homem que se sentiu insultado, 
injuriado diante de uma carta da qual V, Ex• foi apenas o leitor. 
Mas sendo V. Ex' um dos homens de grande reputação neste País. 
no momento cm que a lê- queira V. Ex• ou não- de algum modo 
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lhe dá certo respaldo, e i: em homenagem u V, EJ~•, eJtatumente, que 
estou tentando ler us razões do General Falcão. 

O Sr. l'uulo Brossurd (MDB - RS) - Permite V. Ex• um 
:tpurte'! 

O SI{. JARRAS PASSARINHO (ARENA- Pi\)- Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS)- Compreendo, perfei
tamente, a posição em que V. Ex• colocu o assunto, mas eu 4ueria sa
lientar ainda uma vez que, tendo chegado ao meu conhecimento, 
através de pessoa idônea, um assunto que diz respeito à administra
ção indireta, mas à administração, ao grande conjunto da adminis
tração pública, firmado por um diretor de uma empresa, em relação 
a outro diretor, no caso, o Diretor Presidente e dados exatamente os 
termos que V. Ex• repetiu agora, dois, que me pareceram de indis
farçável gravidade, entendi do meu dever dar conhecimento ao Se
nado e ao Governo, mais ao Governo do que ao Senado, no sentido 
de pedir uma palavra de esclarecimento. Aliás, devo declarar a 
V. Ex• que o honrado Sr. Ministro da Previdéncia e Assistência So
cial não demorou muito tempo a dirigir-se a mim, e depois me hon
rou com uma carta, informando-me das providências que estavam 
sendo tomadas para apurar os fatos. Não tinha intenção de fazer esta 
·revelação ao Senado, pelo menos agora, antes que essa apuração 
chegasse a termo. Todavia, em trazendo V. Ex• o assunto ao debate, 
entendi não seria despropositado fazê-lo. Agradecido a V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Aliás, se
ria escusado dizer que nada que V. Ex• produz nesta Casa i: des
propositado. O 4ue eu quis salientar, precisamente, é que V. Ex• niio 
aparecia como promotor, apenas como veiculo, naturalmente, 
ultamente credenciado, de uma acusação que, realmente, é grave na 
medida c:m que- como V. Ex• salientou- é feita por um Dirctor 
de uma Empresa, contra o seu Diretor-Presidente. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- É evidente. Eu não gos
taria de roubar o seu tempo, de privar o Senado de ouvi-lo, mas, evi
dentemente, um dos dois Di retores ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• é· 
um mestre na interrupção ... 

O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS) - Não preciso dizer o 
resto. (Risos.) 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - ... 
deixando, assim, a frase sem a oração principal. Eu preferia que 
V. Ex' a completasse. 

o Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- A oração principal está 
de tal forma enunciada, que eu preferia economizar palavras. Mas ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Esta eco
nomia vem provavelmente cm defesa da pessoa que cu, aqui, de 
algum modo, represento. 

o Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - Mas, se V. Ex• deseja. 
niio me furto a completar a frase. Um dos dois dirctores ... (Risos) ... 
não está bem servindo à empresa. 

O SR .. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O Senado 
precisaria ter mais do que a taquigrafia; um serviço absolutamente 
moderno de captação de imagens cênicas, para poder compreender 
tudo 0 que vai nas afirmações do nobre Senador pelo Rio Grande do 
Sul. 

o Sr.l'aulo Hrossard (MDB- RS)- V. Ex• disse tudo; espero 
q\lc a taquigrafia tenha posto duas reticências. (Risos.) 

O SR . .JARHAS PASSARINHO (ARENA - Pi\)- Embora 
tcn h a sido cu acusado, recentemente, de que as reticências estão 
démodé ... 

Mas. nobre Senador Paulo Brossard. é q;;asc uma homenagem 
pessoal a V. Ex', cm que se tradu/. minha intervenção. 

O Sr. l'nuln Jlrnssnrd (MDH- RS)- Muito obrigado. 

O Slt JAIUJAS I'ASSARINHO (ARENA- PA)- Eu tenho 
confiança absoluta na capacidade de V. Ex• de ser juiz, e não quero, 
de modo nenhum lembrar a figura da4ude juiz francês- apud Eugê
nio Gudin, 4ue ainda há dias vimos aqui Sijududo por gregos, 
troianos e ati: fenícios- 4ue dizia que era eqUidistante entre a justi
ça.: a injustiça. Acho 4ue V. EK• niio i: desse tipo de juiz. 

Passarei às mãos de V. Ex•. mais tarde, a carta de: um homem 
4ue não i: meu amigo pessoal, insisto; i: de um homem apenas sobre 
quem cu ouvi, continuamente:, constantemente, afirmações de probi
dade, c que se lembrou de me pedir fosse o inti:rprete das suas pala
vras d.: defesa, porque:, realmente, ele se sente injuriado, e até difa· 
mado, por um dirc:tor da sua própria companhia. Veja V. Ex• a difi
culdade com 4ue c:u, homem de Governo, me coloco nesta posição, e 
:1 facilidade com que V. Ex• diz: "Um dos dois ... estará faltando à 
.:xação no cumprimento do dever". 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Quando V, Ex• me 
quiser fazer chegar às mãos, achar oportuno, eu receberei o do
cumento. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Como 
provavelmente, dentro da exigUidade do prazo, de que disponho, 
niio terei tempo para ler todo o arrazoado que se compõe de 22 pági
nas, do General Aluizio Falcão, vou pedir a V. Ex• que, por favor o 
receba, e ao Sr. Presidente que considere, como lido e incorporado 
ao meu discurso, todo o documento. 

Nobre Senador Paulo Brossard, de inicio, V. Ex• leu trés cartas, 
de autoria do Sr. Miguel Carlos Dan tas. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Perdão, não li, referi ... 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Referiu-
se. 

O Sr. Paulo Brossar (MDB- RS)- Li apenas um trecho da 
primeira delas. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Bem, ai já 
considero uma questiio de preciosismo. V, Ex• leu parte de cartas. 

O Sr. Paulo Rrossard (MDB- RS)- Perdão, não é preciosis
mo, niio li os três documentos, referi apenas os três documentos, dan
do as respectivas datas. · 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Certo, 
mas o fundamental, é que naquilo a que V, EK• se referiu há exata
mc:ntc aquelas implicações possíveis de crimes c fraudes, e eu não es
tou fazendo aqui um jogo de entendimento entre Oposição c Gover
no, mas até promovendo um diálogo pessoal com V. Ex•. Realmente, 
quando se fala em crime c fraude, V. Ex• há de convir que um ho
mem que teve todo um passado na sua corporação militar livre des
sas suspeições não se sente bem nem entende propriamente a chama
da amplitude da vida pública, mesmo quando ele eKerce uma ati \lida
de pública. 

O Sr. l'aulo Brossard (MDB- RS)- No caso, é mais grave, 
porque era dito não por um crítico anônimo, mas por um companhei
ro de Dirctoria. 

O SR •. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Concordo 
com V, Ex• plenamente. Essa é a gravidade maior. 

O Sr. l'aulo Brossard (MDB- RS)- Ai está a gravidade. 

O SR. JARIJAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E como o 
Presidente do lP ASE foi um dos meus auxiliares diretos durante sete 
anos, tri:s anos no Ministério do Trabalho c Quatro anos no Ministé
rio da Educação ... 

O Sr. Ru~· Santos (ARENA- RA)- E é um homem de bem! 

O SR .. JARIJAS PASSARI~HO (ARENA- PA) - ... c é um 
homem de bem. dil o Senador Ruy Santos, com o 4uc concordo, 
nem tive o cu idade de consultú-lo previamente, tal a significação que 
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eu atribui n essa ddi:sa, d~ um hom~m que se considera atingido e, 
no meu eu tender, com justa causa, nu própria dignidade, um homem 
que jC1 •lic<ul~ou os dois terços da sua parábola de vida ~ que ao lim, 
port<llll<l, desse p~riodo, s~ ~ncontra vitima d~ uma acusuçilo, qu~ re· 
pudia i'rontalment~. com as raziies qu~ uduz, das quais ~sp~ro ter u 
<lportunidade de ler pelo menos algumas pessoalmente a V. Ex•, ao 
Senado, que foi o centro de onde partiu a polêmica, porque gerou-se 
polêmic<t a esse respeito, c, como V. Ex• diz, também ao Gov~rno da 
República. 

Noto que o nobr~ s~nador Roberto Saturnino quer honrar-me 
com um ap<~rte, ~me apr~sso a dar a palavra a S. Ex•. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Queria ap~nas, S~na· 
dor J<trbas Passarinho: chamar a at~nção de V. Ex• para uma cir· 
cunstúncia. Recorda-m~. agora, dos fatos trazidos ao conhecimento 
do S~nado pelo Senador Paulo Brossard. Lembro-me de que li os do
cumentos que S. Ex• tinha em mãos! Alguns aspectos, algumas 
particularid<tdes relacionados à noticia que S. Ex• o Senador Paulo 
Brossard traz a respeito da reação da carta do Senhor Ministro da 
Previdência e Assistência Social e das palavras de V. Ex• ligando to· 
dos esses eventos, deixam-me em situação de dúvida, que eu queria 
colocar com toda a franqueza. Os documentos se referiam, enfim, a 
denúncias. a fatos graves ocorridos na companhia, que o Diretor 
denunciara cm oficio ao Presidente, do IPASE, hâ seis meses, se não 
me engano. E se o Senhor Ministro da Previdência e Assistência So
cial respondeu recentemente ao Senador Paulo Brossard, que estava 
apurando, quer-me parecer que o assunto não chegou ao conheci· 
menta do Senhor Ministro: teria estacionado, teria chegado ao 
conhecimento do Presidente do IPASE. certamente, porque o oficio 
era a ele dirigido, c dali não passara. E se as denúncias eram realmen· 
te graves e se eram injúrias, como podem ser- V. Ex• assim o crê, e 
não estou pondo cm dúvida, absolutamente, não estou .querendo 
atingir nem de leve a honorabilidade do Sr. General Aluizio Falcão. 
que não conheço - mas se as denúncias constituíam inverdades, 
injúrias, este diretor deveria ter sido demitido. Ao que me consta, ele 
continua sendo diretor. É exatamente esta incompatibilidade, que o 
Senador Paulo Brossard acabou de salientar, entre dois di retores que 
continuam exercendo os seus cargos, é um fãto estranho. Eu só 
queria registrar a minha estranheza perante esse quadro que realmen· 
te para mim. até o momento, é inexplicável. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nobre 
Senador Roberto Saturnino, eu supunha que a malícia não partisse 
de V. Ex• - estou considerando aqui a palavra no seu sentido lato. 
É evidente, como há momentos eu disse ao Senador Paulo Brossard, 
que, como homem de Governo, eu levaria certa desvantagem no 
desenvolvimento da tese, porque a resposta seria precisamente esta 
que V. Ex• está me dando. Eu me despi da condição de Vice-Lider, e 
apenas me antecipei para dar ao Senador Paulo Brossard em pessoa 
- confiado na honestidade pessoal de S. Ex•, na sua formação 
jurídica e, conseqüentemente, na sua obrigação de ser juiz - as 
informações de um homem que se sentiu atingido no seu pundonor. 

Não discuto a tese de V. Ex•, nobre Senador, Paulo Brossard, 
até porque ela é indiscutível. E vou mais longe. V. Ex• falou em seis 
meses, dobre: é um ano. A primeira carta, de setembro de 1975, está 
fazendo o primeiro aniversário. Não quero colocar o problema em 
termos de natureza administrativa correspondente às providências 
cabíveis, mas em termos estritamente pessoais: uma pessoa, que o 
Senador Paulo Brossard acabou de definir de maneira indefinida, ou 
uma pessoa idônea, que ele não disse qual era, é, portanto, não um 
sujeito oculto, mas indeterminado ... 

O Sr. Paulo llrossard (M DB- RS)- Certo. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... trouxe 
a S. Ex• um tipo de acusação c ele. no exato cumprimento do seu de
ver, trouxe ao conhecimento do Senado, como disse, mais com vistas 
ao Governo do que ao Senado. 

O Sr. l'uulo llrossard (M DB- RS)- Tanto assim que o honra
do Sr. Ministro da Pr~vidi:nciu Social entendeu o endereço e o alcan
ce: da minha int~rvençào ... 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Perf~ito. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - ... e corretamente, 
cortesmente, logo respondeu. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Felizmen
te, V. Ex• não haverá de ter muitas queixas do Governo, porque de 
um modó geral. .. 

O Sr. Paulo Rrossard (MDB - RS) - Não sei se o Governo 
tem muitas queixas de mim. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Eu não 
poderia responder por ele, mas acreditaria que não. Mas V. Ex• é 
que, acredito, não terá muitas queixas dele, porque as palavras de 
V. Ex• são levadas sempre nu devida consideração. 

Agora, o nosso nobre e brilhante economista, Senador pelo 
Estado do Rio, acrescenta suas dúvidas. Eu me lembro de ter lido, 
num passado remoto, um livro que nunca mais vi reeditado no 
Brasil, de um homem que era diplomata brasileiro, cujo prenome era 
Jaime, que dizia que "a dúvida é a origem da ciência, a origem de to
das as descobertas". Dizia ele: "Bendita dúvida". E eu estou aqui 
exatamente em nome da dúvida. O que eu estou pedindo a V. Ex•s i: 
que dêem a misericórdia da dúvida a um homem que foi acusado 
por uma pessoa pela idoneidade da qual, talvez, V. Ex•s não possam 
responder. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Realmente, não posso 
responder. 

O Sr. Paulo Rrossard (MDB- RS)- Eu, pelo menos, pela sim
ples razão de que não conheço, aliás nem um e nem outro. Ai i: que 
está: a minha intervenção foi absolutamente impessoal, foi com 
vistas à Administração. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mas, no
bre Senador, não se defenda, porque eu não estou atacando V. Ex• 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Eu sei, eu sei, mas 
aproveito, já que V. Ex• falou em malícia, ainda há pouco e depois 
disse que a tese do nobre Senador Roberto Saturnino era incontestá
vel, V. Ex• deveria compreender porque eu tinha preferido não 
terminar a frase, que terminei. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não, eu 
confesso que obriguei V. Ex• de algum modo a conclui-la, embora 
cu, como V, Ex•, possa perceber que determinadas frases não preci
sam de complementação. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
a·parte'! 

O SR. J,\RIIAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ouço 
com prazer o nobre V ice-Líder Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Indiscutivelmente, o no
bre Senador Roberto Saturnino, apoiado pelo Senador Paulo Bros
sard, tem rat.ão cm dizer que não se justifica, depois da denúncia 
feita, a continuação de um dos dois diretores. Mas, o que se dá, 
cm hora esteja havendo demora no apurar o fato, é que não pode ha
ver exoneração de um ou de outro, sem apuração dos fatos. 

O Sr. Paulo Rrossard (MDB- RS)- Mas, permite V. Ex•. cs
tou de acordo com o que disse o nobre Senador. 

O SR . .lAR liAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• es· 
lú pedindo o aparte a mim? 

O Sr. l'nnlo llrossnrd (M DB- RS)- Claro. Só posso pedir ao 
orador. 
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O SR. JARDAS I•ASSARINJ-10 (ARENA- PA)- Porque cu 
não me permito ser desapropriado do meu discurso. (Risos) Conce· 
do o aparte a V. Ex•. 

O Sr.l>aulo Drossard (MDB- RS)- V. Ex• está acima do po· 
der de desapropriação. Mas, para dizer, apenas, que estou inteira· 
mente de acordo com o que disse o nobre Senador Ruy Santos. O 
que estranhei, naquela ocasião, í: que, tendo decorrido tanto tempo, 
nenhuma provid~ncia tivesse sido tomada ati: então. E pela carta que 
recebi de S. Ex• o Ministro Nascimento c Silva, quer me parecer que 
a investigação, a apuração, tem data bastante mais recente, talvez 
posterior ao meu pronunciamento nesta Casa. Quanto ao resto, de 
acordo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nobre 
Senador Paulo Brossard, Srs. Senadores, o Sr. Presidente jâ mostra 
que meu prazo foi extinto, mas vou, pelo menos, tratar de um 
problema· com vistas aos juristas e à consciência da Oposição e à 
consciência dos homens do Governo. 

Por exemplo, uma das acusações que se fazem, formalmente, ao 
Presidente da "Federal de Seguros" i: de que teria havido um contra
to fraudulento de corretagem de seguros com a firma "ORG -
Promoções Especiais", pelo fato de não ser essa empresa corretora 
de seguros e ainda ter sido o contrato firmado apenas pelo Presidente 
da "Federal" ao invés de sê-lo em conjunto com o Diretor 
Financeiro, como exigido pelo Art. 15 dos Estatutos. 

Ora, aqui está nobre Senador Roberto Saturnino, aqui está 
nobre Senador Paulo Brossard, a comprovação de que esta acusação 
é absolutamente inepta. 

Em primeiro lugar não cabe refer~ncia ao Art. IS, mas sim ao 
Art. 16 dos Estatutos, que diz, ipsis litteris: 

"Art. 16. As apólices e contratos de Seguro serão assina· 
dos pelo Diretor-Presidente ou pelo Diretor do Departamen
to de Operações, ou por Procuradores, agentes ou 
representantes que esses Diretores designarem em conjunto." 

É claro, que tem o mínimo de cantata com problemas de segu· 
ros, sabe que seria impossível que uma companhia de seguros se 
mantivesse, se se obrigasse que cada contrato tomado por um aceita· 
dor de seguro dependesse da assinatura coletiva de· toda uma 
Diretoria. Há os agenciadores de seguros: e esses agenciadores. 
automáticamente, são aquelas figuras que chamaríamos a linha 
periférica no cantata de seguros, que fazem conta to com o cliente. 

Então, em primeiro lugar, não é o Art. IS mas, o Art. 16, que 
permite ao Presidente, isoladamente, aceitar: em segundo, nunca se 
disse que essa firma era uma firma de corretagem, ela é uma 
agenciadora, está provado aqui que é apenas uma agenciadora. E 
como Jgcnciadora ela não recebeu nenhum benefício além daqueles 
previstos precisamente nos Estatutos da "Federal de Seguros". 

Chamaria a atenção deste Senado. precisamente, para este fato: 
quando me empolguei pela tentativa de incorporar na vida da educa· 
cão brasileira, o Seguro de Educação, não encontrei uma só firma de 
seguro privado, Sr. Presidente, que aceitasse esse tipo de seguro, tal 
o risco em que ele implica. Foi apenas esta Companhia Federal que 
aceitou fazer esse tipo de seguro. Porque ele é profundamente 
diferenciado do tipo de seguro comumente realizado pelas 
companhias de seguro. Daí, cm primeiro lugar, caracterizarmos a 
"Federal de Seguros" como uma pioneira nesse campo. E quem é 
pioneiro num campo dessa natureza evidentemente esbarra nesta ou 
naquela dificuldade. 

Tenho uma f:1rta documentação, um arrazoado, que passarei às 
mãos da Taquigrafia, permitindo-me o Sr. Presidente que consideras
se como lido no meu discurso, que é a carta que me faz o nobre Prcsi· 
dente da "Federal de Seguros". Ele prova, fato por fato, contraprova 
contra qualquer argumento apresentado que, em primeiro lugar, não 
houve a menor. ou como diria Paulo Sctubal "a mais mínima vanta· 
gcm" dessa organização. Ela foi uma agenciadora c recebeu 

~scrupulosamcnte como agenciadora o que os agenciadores de scgu· 
ro recebem. 

Ainda há dias, cu aceitava um seguro, no campo, de uma segura· 
dora do Montcpio da Família Aeronáutica Militar, e o pagamento 
que fiz ao agenciador foi precisamente o correspondente a um mês 
do meu pagamento normal equivalente ao prêmio. Isso é o comum 
na vida dos agenciadores. Se pago um prêmio de mil cruzeiros por 
seguro de vida, o agenciador que me obteve como cliente de uma 
determinada companhia, recebe exatamente mil cruzeiros como 
pagamento da sua intermediacào. 

Mais ainda: o que fez a "Federal"? Pensando que isso seria 
benefício para ela, não constitui um grupo de agenciadores próprio, 
onde ela teri:t que pagar, no mínimo, o salário mínimo, mais as van· 
tagens sociais, etc; permitiu que a empresa privada brasileira de agen· 
ciadores funcionasse. neste caso, para isso. Então, ela sofre esse tipo 
de acusação, que é triplicamente equivocada. Nem se tratava de uma 
companhia de corretagem: nem se tratava de um privilégio indevido; 
nem se tratava do art. 15, mas do art. 16 dos estatutos da companhia. 

E por aí, nobre Senador Brossard, nesta carta que me enviou o 
General Falcão há resposta, fato por fato, das três cartas a que 
V. Ex• se reportou, embora não as lendo na íntegra. 

Como não posso abusar da generosidade do Presidente Maga· 
lhães Pinto, encerrarei· aqui esta intervenção, resguardando-me, 
evidentemente, para, se necessário, prosseguir no futuro. E passarei à 
Taquigrafia a carta do General Falcão. Estou convencido de que é 
uma carta que ele faz de corpo inteiro. Homem sem nenhuma dose 
de malícia, que responde, item por item, as acusações que lhe são 
feitas. Concordo plenamente com a colocação que foi, aqui, feita 
pela Oposição: entre o diretor que o acusa e o Presidente que se 
defende, deve ser descoberta a verdade. Não pode haver duas ver· 
dades. E se há uma verdade que inclusive levou um dos mais desta· 
cados membros da Oposição brasileira a apresentar a denúncia, em 
homenagem a ele e à Oposição brasileira. e aos resguardos da autori· 
dade do Governo, faço, também. um apelo ao meu amigo, o Presi· 
dente do IPASE e ao Ministro Nascimento e Silva, para que esse 
assunto seja elucidado em face das provas apresentadas pelo General 
F:llcão, que o fez. como diz aqui, antes de recorrer a qualquer trá· 
mite regulamentar, fez a um companheiro. a um velho companheiro, 
que sabe que não o está defendendo no escuro. São apenas estas as 
palavras que cu queria antecipar neste instante. (Muito bem! 
P:tlmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JARBAS 
PASSARINHO EM SEU DISCURSO: 

Exm" Sr. 
Senador Jarbas Passarinho 
Senado Federal 
Brasília- DF 

Senhor Senador 

"Federal de Seguros S.A. 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1976. 

Dirijo-me a Vossa Excelência na qualidade de Presidente da 
Federal de Seguros S.A .. cmpr~sa que foi alvo de uma indagação do 
ilustre Scnacfnr Paulo Bro~sard. ao Exm9 Sr. Ministro da Previdência 
c Assistência Social, cm sessão plenária de IS de junho do corrente 
ano. a respcit.o de graves irregularidades que estariam sendo 
praticadas c que, lcvad::ts ao conhecimento da Presidência do lP ASE. 
teriam permanecido sem resposta a quem as denunciou. 

F•tco-o dirctamentc a Vossa Excelência, independente de 
qu:tlqucr documento oficial que possa estar sendo dirigido a essa 
Casa integrada por V. Ex•. porque a manifestação do Senador Paulo 
Brossard, embora revestida, sou ohrigado a rcconhccé-lo. de certa 
prudência na exposição dos fatos. acahou por mencionar. ao se 
reportar a um dos itens da carta denúncia ali cnfocada, a crimes c 
fraudes que estariam sendo praticados contra a Federal de Seguros 
S.i\. Ora. a denúncia desses crimes c fraudes. por um dirctor da 

• 
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própria Empresa, formulada perante um organismo estranho à 
Diretoria, evidentemente atinge toda a Diretoria, de forma especial o 
seu Presidente. Atuc;1do, portunto, publicamente por um Diretor da 
Empresa que presido, sinto-me no direito, mais do que isso no dever, 
de prest;1r i1 Casa que ouviu rcfer~nci;1s desairosas a uma Empresa do 
Governo os nwis amplos esclarecimentos cm torno da questão. 

Referiu-se o ilustre Sen;1dor Paulo Brossard, cm sua intervenção 
pknúri;1 de 15 de junho, a três cartas, enviadas ao Sr. Presidente do 
1 p,\SE. ;1companhadas de volumosa documentação, pelo Diretor de 
Finanças dest;1 Empresa. Sr. Miguel Carlos Dantas, datadas de 21 de. 
setembro, 30 de setembro e lO de outubro de 1975. 

Tenho ;1 informar a V. Ex• que essas cartas, mas não só elas, 
vúrias outras - me foram na ~poca encaminhadas pelo Sr. Presi
dente do 1 PASE para que pn:stasse os esclarecimentos que se 
fizessem nccessúrios. 

Prestd esses esclarecimentos, estrunhando, antes de mais nada, 
que assuntos que diziam respeito diretamente à Empresa cuja 
direturi;l era integrada pelo autor das denúncias, não tivessem em 
época alguma sido levados à Din!toria para que se pudesse avaliá
las. ao menos, c adotar as providências internas que se impusessem. 

Fui forcado ;1 acrescentar, às respostas e esclarecimentos 
preswdos, fmos e informações a respeito da pessoa do nosso denun
ciante, demonstrando, de forma inequívoca, a total improcedência 
de tudo quanto contra a administração da Federal era assacado. 

Desconheço o tratamento dado à questão em seguida a essas 
respostas c informações. 

Sendo as datas das cartas citadas pelo Senador Brossard as 
mesmas de que tomei conhecimento na época, reporto-me aos ofícios 
por mim encaminhados ao Presidente do !?ASE sobre o assunto. 

Assim é que. na carta de 21 de setembro de 1975, o Diretor de 
Finanças, dando seqUê:ncia a uma série de comunicações ao Pre
sidente do 1 PASE a respeito de certos fatos ocorridos na administra
cão da Federal de Seguros S. A .. levava ao conhecimento do acionista 
majoritário da Empresa a assinatura de contraw fraudulento de 
corretagens de seguros com a firma ORG - Promoções Especiais. 
pelo fato de não ser essa empresa corretora de seguros e, ainda, ter 
sido o contrato lirmado apenas pelo Presidente da Federal, ao i;wi:s 
de sê-lo cm conjunto com o Dirctor Financeiro. como exigido pelo 
art. 15 dos Estatutos da Empresa. Acusava também o Presidente da 
Federal de haver, no referido contrato, obtido a assinatura do Pre
sidente da Associação dos Empregados da Federal de Seguros 
(ASEF) por coação. ameaçando-o de perda <!e função. 

Na mesma carta, o Diretor de Finanças acusava o ex-Diretor de 
Operações da Empresa de ter assinado, em novembro de 1972. acor
do lesivo à Empresa, para colocação do Seguro de Garantia à Educa
ção com o Sr. Sílvio Grandineti c as Sras. Ethel Soares e Sandra 
Maria Sclbcck. 

Pelo oficio n• PRESI no;75. ac 7 de outubro de 1975, era dada 
cahal resposta ii denúncia. Observava o expediente por mim dirigido 
ao Presidente do lP ASE que: 

a) No item I de sua missiva-denúncia, transcreve o denunciante 
0 Art. 15 dos Estatutos da Federal de Seguros para informar a 
suposição de que "a movimentação de contas bancárias, bem como a 
assinatura de documentos c contratos'" são ato> da competência 
conjunta do Dirctor-Prcsidcntc c do Diretor-Financciro. 

Pinçou o dispositivo do complexo orgânico da carta estatutária 
para inquinar de nulidade insanável os atos de gestão praticados it 
sua revelia. Obrou de mú-fé c incompetência, eis que os atos objetos 
da insustcntúvcl impugnação são abarcados pelas prerrogativas clara 
c irrcplicavclmcntc estabelecidas no Art. 16, ad litteram: 

"Art. ln. As apólices c contratos de Seguro serão as~na
dos pelo Dirctor-l'residentc ou pelo Diretor do Depar
tamento de Operaçiics, ou por Procuradores, agentes ou 
representantes que esses Di retores designarem cm conjunto." 

Veia-se, portantn. que não apcn:ts o Diretnr-Prcsidc11tc ou o 
Dircto~ do Dep:trtamcnlo de Opcr:tcilcs. isolada ou conjuntamente, 
tém plena c.1pacidadc estatut:'tria para celebrar essas ohri~açllcs. mas 

at~ mesmo Procumdores, Agentes ou Representantes, desde que 
designados. E nem de outra forma poderia ser. O atendimento às 
emerg~n~:i;1s du ativid;1dc seguradora, a exigir imediatismo c rapidel 
opcr;1cion;lis, cxsurge-se na delegação de compet~ncia aos esc;llões 
médios para exercer o munus du representação legal. Imagine-se, à 
guisa de exemplo, o ;1hsurdo que seri;1 pender da assinatura dll Dire
tor-Prcsid.:ntc ou de qualquer outro Diretor, isol;1da ou conjunta
mente, a formalincf1o de um .:ontrato de seguro na praça de 
Manaus ... 

b) Partindo desse equívoco pressuposto, declara o Sr. Miguel 
Carlos Dan tas, no item II de sua carta denúncia que o contrato cele
brado com o ORG- Promoções Especiais, em julho de 1974, teria 
;1gredido "dispositivo expresso nos Estatutos". Pelo que acima já fi
cou exaustiva e inquestionavelmente consignado não houve qualquer 
violação estatutária, mas, ao contrário, prática de ato realizado por 
forca imperativa, compulsiva dos Estatutos. 

O que o apressado e ousado denunciante não sabe, por 
incompet~ncia, nem deseja sabê-lo, por má fi:, é: que o que substancia 
a relação jurídica nas operações de seguro é: a Apólice, assim 
revestida por nominação legal do caráter de contrato. 

Oportuno será dizer, então, que era inteiramente dispensável, 
por tautológico, o vínculo obrigacional celebrado com a ORG -
Promoções Especiais. Mas, ao admiti-lo, pretendeu a Federal de 
Seguros, por minha iniciativa, com base no art. 16 dos Estatutos da 
Empresa, precedidas da elaboração de contrato pelo órgão 
competente (DEOPE). solenizar as obrigações reciprocamente 
assumidas, medida meramente cautelar, uma vez que a Apólice já 
havia sido aberta mediante estipulação da Associação dos 
Empregados da Federal de Seguros - ASEF. Simples angariadores, 
suas responsabilidades, obrigações, direitos e deveres já estão 
definidos nas normas da SUSEP e legislação específica. 

c) Nesse desvio por que enveredou, segue o denunciante. nos 
itens III e IV de sua correspondência, a informar que o referenciado 
contrato atenta contra dispositivos da Lei nq 4.594, de 29 de dezem
bro de 1974, e do Decreto nq 56.900, de 23 de setembro de 1965, 
instrumentos esses disciplinadores da profissão de corretor de se
guros. E conclui que, não sendo a ORG - Promoções Especiais 
"corretora devidamente habilitada na forma da Lei" não poderia efe
tuar vendas dos planos de Seguro Educação c Acidentes Pessoais 
Coletivo, nem perceber comissões de corretagem. 

Aqui o denunciante, que, corretor de seguros, deveria conhecer 
rudimentos de sua profissão, mais uma vez labora cm incompostura, 
cm busca de semear confusão c perplexidade que importem em 
respaldar sua inepta denúncia. 

Ora, a ORG- Promoções Especiais foi contratada na condição 
de angariadores, c não de corretores. Portanto, toda a parafernália 
legislativa invocada. com evidente e doloso propósito de confundir, 
n:io tem qualquer aplicação à csp~cie. Não há dispositivo legal 
institucionalizando a profissão de angariador. Qualquer que, pessoa 
física ou jurídica. comprovadamente idónea, se habilitar perante 
sociedade seguradora, poderá exercer as atividades de agenciador. E, 
assim habilitado, percebe as comissões de angariação, cm consonân
cia com as Portarias nqs 23, de 10 de marco de 1973, c 21, de 18 de 
iunho de 1973 da SUSEP, reservadas ao corretor identificado na 
·Apólice as comissões de corretagem. Observe-se que há comissões de 
angariação. devidas ao angariador c comissões de corretagem, 
devidas ao corretor habilitado, segundo as prescrições legais. 

d) Sempre por via sinuosa, diz o denunciante, no item V da 
aludida carta. que a Associação dos Empregados da Federal de Se
guros S.A .. mediante contrato, atribui à ORG - Promoções 
Especiais o direito de vender os Planos de Seguro Educaç;io c 
Acidentes Pessoais Coletivo. Afirma. então, que a Associação nào 
poderia convencionar nesses termos. pois que não é corretora de se
guros. E. adiante. transcreve dispositivo do contrato pelo qual a 
ORG- Promoções Especiais faz jus à taxa de inscrição c pro-labore 
de 5% sobre as faturas mensais de prêmios. 

Sociedade civil constituída nos termos da legislação pertinente, 
a Associação dos Empre~ados da Federal rle Seguros S. A. rode li· 
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vremente pactuur os seus negócios. 'E, 1101 hipútesc, o fet. rcs~,nrard;rda 
pllr Sll<l condiçflo uc Estipul.rnte ua Apólice, vcruaudro contratante 
uos •c~uws com a Feuerul de Seguros S. A .. nos limites precisos do 
item 1.02 da l'ortari;r n1' ~1. de IH de junho de 1973, da SUSEI'. 
vcrbis: 

"Estipuhrntc: f: " entidade cduc.rcit>nal ,,u outra 
qualquer pessoa jurídica, cx~:ctn so~:icdadc scgur;rdora, que 
r:ontraw o seguro com companhia de seguro,; c seja ~:apa1, ;, 
lut. do dirdto, de representar o sc~unrdo c cumprir com as 
ohrigaçôes estahcb:idas nas normas vigentes,'' 

Desfaz-se, assim, o nó górdio de todo o aparte diligentemente 
:rrnwdo pelo denunci:tntc p.rm est:~hclccer pretenso vínculo irregul:~r 
d;r Fedeml de Seguros S. A. com ORG - Promoções Espcci:tis. Na 
f<>rma grupal de seguros, que é a de que aqui se cogita, o contrato é, 
por fon;:1 cogcntc d:1 norma, cclchr<rdo entre a socicd<rde scgurador:r 
c o Estipulante. Logo. <rinda que o dcscj<rssc, não poderi:1 a Fedcr<rl 
de Seguros ~:nntr<rt.rr com ORG - Promoções Especiais nas h:IScs 
im:1ginosamcntc formulad<rs pelo dcnunci.rntc, senão com a lin<r· 
!idade fartamente comprovada, de arregimentá-la como anga· 
riadon:s. 

Além d:1 ampl.r <rutonomi:l que lhe confere su:1 ~:ondiçfw de 
socied<rdc civil. assim podendo, " seu turno, dclihcrar com intcir:t 
lihcrd<rdc, :1 Associ:1<;f1o dos Empregados da Federal de Seguros, 
Estipulante da Apólice, .rind:1 goz:1 das prerrogativas asscgur.rdas 
nos itens I. 02. 01, I. 0~. 02 c I. 02, 03 da prccitada Portarh1 da 
<;USEI': verbis: 

"I. 02. O I -O Estipul:intc lic:t investido dos poderes de 
representação dos scgur:1dos perante :1 So.:icdadc Segura· 
dt'ra. devendo ser encaminh<rdos pelo mesmo tod<rs <rs co· 
munic<rçócs ou <rvisos inerentes <ro contr:~to. inclusive <rs 
<rltcr:rçõcs t:ris como: inclusões, exclusões. modilic<rçõcs de 
impnrt:inci:1 scgur:1da, cnmunic:~çõcs de sinistros." 

"I. 02. 02 -O Estipulante podcrú ter outras ohrig<rç(,es 
desde que estejam prévia c cl:1ramcnte dclinid<rs n<) contr<rto 
de seguro. 

"I .02.03- Poderá ser concedida ao Estipulante uma co· 
niissão de administração até o máximo de 10% (dez por 
cento) do prêmio." 

Da mesma sorte que a Federal de Seguro~. o Estrpulante 
mobilizou os serviços da ORG- Promoções Especiais. mediante ter· · 
mo formal na condiçih> de :tgeneiadorcs. liberando-lhe metade de sua 
comissf1o de administração, d:1 qual poder{! dispor da form:r que 
.iulgue mais conveniente aos seus interesses c do grupo segurado. 
Quanlll ii taxa de inscriçflll, dela se cuidarir adiante. 

e) Nos itens VI, Vil c VIII, o denunciante dirige agravo pessoal 
ao signatário, ;~cusando·o de "expressa conivência". no seu 
entender, por se destinarem os contratos a "explorar, de maneira a 
mais fr;~udulenta, os serviços da Federal de Seguros S.A ." 
Consoante a exposição até aqui feita, já se viu que fraude só existe na 
torpe imaginação de quem alega, provada à saciedade a perfeita 
adequação à lei c aos Estatutos dos a tos praticados. 

Porém, adiante, sustcnt;~ que a taxa de inscrição cobrada ao se· 
gurado não somente viola a Lei n~ 4.594, de 27 de novembro de 1964, 
como o seu valor é transferido irregularmente à ORG - Promoções 
Especiais. 

Esse tópico comporta digressão mais alentada. 
Pelos Estatutos da Associaç:10 de Empregados da Federal de 

Seguros S.A .. dois tipos de sócio poderão ser admitidos na entidade: 
1;s n:1o contrihuitários, integrados pelos empregados da Empresa, c 
os que. para fa1.ercm parte do grupo segurado (Seguro Educação) de 
sua estipulação, pagam taxa de inscriçfto de CrS 30,00 (trinlll cru· 
7ciros). E isto ocorre porque, cm primeiro lugar, na forma grupal de 
seguros. o seguradt1 deve ter vínculo com o Estipulante, para suprir 
as exigi:ncias legais. 

hn se!!undn lugar, atam de inscrição se impôs como única lúr· 
mula de massificar o seguro. que tem relevante caril ter social, modal i· 

dadc cnmplcxu, de diflcil c oneros.t operacionalidade, duí porque 
~omcntc a Federal de Seguros atua no mercado com esse género de 
risco. E o 1':11 porque lhe incumbe, em face de sua pri:sencu 
cx~:cpcion:tl nu merc:tdo, abrir opções nov:~s e institucionalinr o 
seguro como mcrc:1doria snci:tl de cons~mo indispensável :10 hcm· 
estar du coletivid:1dc. 

As t:xpcriéncias anteriores de introdução dcsst: seguro, cri:tdo 
pda imaginação dos técnicos da Federal de St:guros, demonstraram 
~ue" remuneração do angariador era insuficiente para despertar-lhe 
qualquer interesse. E isto porque o angariador faz jus a comissão 
igual ao valor do primeiro prémio: e este situa-se, cm mi:dia, em 
torno de CrS 15,00 (quinze cruzeiros). Convenha-se que não seria 
possível atingir razoável comercialização da modalidade com essa 
desprezível remuneração. De outra parte, dentro do car:ítcr 
coneursal do Seguro Educação, isto i:, no sentido de que cada 
~:omponcnte concorre com o prêmio para diluição do risco, seria 
suicídio com~rci:d operar com pequ~nos grupos. Os resultados 
industriais, na forma grupal, só ocorrem quando os riscos se acham 
pulverizados no contexto d~ um grupo razoável c suficiente. 

Mais ingente, ainda, se torna a necessidade da massilic:tção por· 
que, no Seguro Educução, indistintamente destinado a qualquer 
consumidor, os prêmios são recolhidos, mediant~ carnê, na rede 
hunc:íria. Portanto, a arrecadação pende do interesse do segurado 
~m mant~r o seguro em vigor. Tal, por~m. não sucede com os se
guros comuns de Vida em Grupo, cm virtude de que a arrecadação é 
~erta e automática, processando-o mediante desconto dos pri:nÍios 
em folha de pagamento do st:gurado. 

As taxas de inscrição foram instituídas juntamente para, 
remunerando corretamcnt~ o angariador, alcançar o indispcnsúvel 
objctivo da massilicação. 

Quanto à alegação de que a criação da tax:1 de inscrição ofende 
a citada Lei 4.594, mais uma vez nagra-sc o denunciante em grosseira 
difamação. Esse estatuto não tem qualquer aplicahilidadc à hipótese, 
desde que não é a Federal de Seguros S. A. cohradora ou benclici{tria 
do emolumento. É ele pago a crédito da Associação dos Empre· 
gados da Federal de Seguros S.A .. que o repassa automaticamente 
aos :tngari:tdores. Assim procede a cntid:tdc cm relação aos que, 
candidatando-se :10 seu quadro de associados prcvidenci!lrÍ<>S, se 
investem no direito subjeti,•o de participar da Apólice que estipuia. 

f) Prosseguindo cm sua venenosa e dcsahrida dcn(rncia, diz o 
Sr. Miguel Carlos Duntas, nos itens IX. X c XI: 

1. os seguros rcalir~dos por ORG- Promoçôes Especiais são 
inoperantes c prejudiciais: 

2. qÚc rccchcu, cm nome da Associação de Emprcg:rd,>s da 
federal de Seguros S.A .. importância de CrS 105JOO,OO (cento c 
cinco mil c trclentos cruzeiros) correspondente it taxa de inscrição. 
no valor de CrS 30,00 (trinta cruzeiros) cada, relativamente a 3.510 
propostas de seguro 

3. que, para um total de 3.209 propostas apresentadas, ORG -
Promoções Especiais rccehcu CrS 2ti.270.00 (noventa c seis mil 
duscntos e setenta cruzeiros) de taxa de inscrição, CrS 21.000,00 
(vinte c hum mil cruzeiros) de comissão de agenciamcnto. nã0 
ohstantc o faturamento da cmprcssa tcnh:t sido CrS 76.5.~X.75 
(setenta c seis mil quinhentos c trint:1 c oito cruzcir<lS c setenta c 
cinco centavos): 

4. c. finalmente. que esse f<llllfamcnto. cm virtude de desistén· 
cias c canccl:tmcntos, caiu p:1ra CrS 40.231,01 (quarenta mil du· 
lentos c trinta c hum cru7.ciros c hum cent;tvo), sendo o seguro 
somente vantajos<' para a ORG- Promoções Especiais. 

Ex:unincmos essa estranha m:rtcmútica. 
Uma hora sustenta o denunciante que são 3.510 propostas. com 

recolhimento~ ORG -de CrS 105JOO,OO (cento c cinco mil c trc· 
zentos cru.lcirns) de taxa de inscrição. Em outra. as propost:ls siio 
.1.209. com pagamento à ORG de CrS 96.270,00 (noventa c seis mil 
du;cntos c setenta cru1ciros). 

Tudo isso, p11rém, é irrelevante. Fosse de 40, 50, I ,000 crutcirns 
,, qlnr da imcricirn ( c niro o é porque se pretende n·nwncrar o 
an)!ariadnr sen;lo por justa c s<llisf<ltl'lfia rctrihtnçàn ir sua plo,hrçàll) 

• 
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n~nhuma importüncia r~p:tssada ii ORG - l'romoçli~s Esp~ciais :1 
~ss~ titulo, r~pr~s~nw qualqu~r s:tqu~ nos r~cursos d:t F~d~ntl d~ 
Seguros ou nos d:t Associ:tçào dos Empr~gados da F~dcml de 
s~guros, pois qu~ a wxa d~ inscrição é paga pelo sc:guntdo. 

Just:tmcntc s~ :tdotou ~ssa m~cünica p:tru ~viwr qualquer 
d~sp~s:t op~ra.:ional n:t com~rci:tliz:tçào do s~guro. Disp~nsou·s~ a 
~mpr~sa d~ admitir ~111 seu quadro d~ p~ssoal ag~nciador~s 
vincul:tdos, na bas~ do s:tlúrio-minimo ~ mais comissiks d~ 
ag~nci:tm~nto, assim também d~ criar onerosa c compl~xa ~strutura 
d~ v~ndas. Com a wxa d~ inscrição, por comp~nsaçào d~ s~us ser
viços, transfcrir:tm·s~ todos esses encargos, inclusive os d~ carátcr 
social (INPS. Fundo d~ Gar:tntia d~ T~mpo de Serviço, Férias, PIS, 
~te.), ü ORG- Promoçlies Esp~ciais. 

Destarte, o contrato, tido como fraudulento, d~svantajoso e 
nulo pelo dcnunci:tntc, inspirou-se no propósito de institucion:tlizar 
,, Scgurn Educ:tçii,, m~di:tntc risco cornerci:tl virtuos:uncnt~ incxis
t~ntc. E. convid:tndo-sc :1 :\ssociação dos Empr~gados da Fcdcr:tl de 
Seguros S.A .. para cstipulú-lo, cogitou-se crn subsidiú-la com fonte 
de rcccit:t pcrnwn~ntc c nccessúria :to atendimento de seu progr:tm:t 
social. ds que recebe pró-labore mensal d~ 5% (cinco por cento) sobr~ 
o valor d:ts f:tturas de pri:mios. 

No p:trticular ao pagamento à ORG das comisslics de agcn· 
ciarncnto, esse dccorr~ de expressa determinação legal. conforme 
item 1.20.02 da l'ortari:t n'' 21. de IS de junho de 1973. verbis: 

"1.20.02 -Com issiio do A ngari:tdor - scrú paga aos 
ang.triador~s de c:trtiics-proposta c nrto podcrú exceder a 
IOO''é (cem por cento) do primeiro pri:rnio mensal individu:tl." 

Jú se disse. :tnteriormcntc, tJUC o recolhimento dos pri:mios do 
Seguro Educação se opera medi:tntc intcrvcnii:ncia da rede bandria. 
pendendo o valor d:t arrcc:tdação do interesse do segurado cm 
manter '' seguro cm vigor. De conseguinte. hú defasagem entre o 
número de Cartões-Proposta entrados n:t empresa c o número de se· 
gurados ~fctivamcntc admitidos ao grupo. Niio hú fenômeno ou sur· 
presa alguma nessa divcrgi:ncia. esperada. prevista c admitida nos 
cúkulos atuariais da forma grup:tl. quando se trate. como é o caso, 
de cobrança dircta. Fantústico. surpreendente. agressivo ii lei dos 
grandes números. seria a hipótese de que o número dos que se pro· 
põem a ingressar no grupo correspondesse cxatamente ao número 
dos que efctivamente nele ingressaram. E. por esta forma, não 
apenas se responde à pseudopcrplcxidadc do denunci:mte, nesse 
t<ipico de seu approach claudit~antc. como. também. se contribui para 
o seu melhor cnnhccimcnto, cm matéria n:t qual se diz versado. 

:'\falignn. porém. se revela quando. extremamente, de um lado. 
o v:tlnr d:ts impnrtttncias pagas it ORG- Promoções Espeàtis. c. de 
outro. n faturamcnto alcançado, pretende estabelecer relaçüo franc:t· 
mente dcsfavnr:hel ii empresa. Ocultou maliciosamente - quem 
sahc. tahw pnr incompetência m~smn - o fato de qu~ o fatur:t· 
mente de prémios na forma grupal se transforma cm arrecadaçüo 
mensal. r~rmancnt~. Veja-se que o pagamento de cnmiss<ics de agcn· 
ciamentn. correspondente ao valor do primeiro prémio. ocorre uma 
l111ica c ~xclusiv:t wz. enquanto o faturamento perdurarú. sob a 
forma de arrccadaçrto. cm todos os meses sul)scqtientes. com ten
dénci:t i rrevcrsivel it clcvaçüo. 

g) O item XII da carta-dcnlmcia. por tudo o que licou dito na 
letra antcri<H. iii estil sulicientcmente desmoralitado. Veja-se. 
pnrtanto. o que dito denunciante no item XIII. Declara ele que n Sr. 
Carlns !.cal .lourdan. na ocasião Presidente da ;\ssociaçiio dos Em
pregadns da Federal de Seguros S.A .. foi por mim coagido a assinar 
n cnntratn cnm a ORG - l'rnmoc<ies Especiais. Mas. raríssimo 
:~eontecimcnto. no nfirmar que o funt:ion:irin é um "llnmem proho. 
chefe de familia exemplar. respeitado de honestidade ilibada". 
obsequiou-me com a dcsnccessidade de oferecer. a propúsito. 
qualquer esclarecimento. Pois homem probo. chefe de f:unilia 
cxcmplar. respeitado. de hnncstidade ilibada, certamente n Sr. 
C:trlos Leal .lourdan se recusaria a a"inar qualquer dncumento sob 
coa<;:\o .. \crcscentn :!penas que. na época Vicc·l'rcsidcnte da Assnt:ia
.;:'to dos l;mprt:gad'" da Federal de SC)!Urm s ... \ .. c (icrentc de 

l'rodu\':iu, o Sr. Jnscmar Toscano l>:tntas p<ldcrú dar infMmacllcs a 
respeito. 

h) Finalmente. nos itens XIV, XV c XVI :tlirnw '' dcnunci:ullc 
que o C\·l>ircl<lr de Opcracôcs, Dr. Raimund<l Soares de Sou/a, 
lirmnu c'<lntratn com a Sra. Ethel So:tr~s c Sr. Silvio (lrandinctti cm 
nowmhro de 1'!72, tratando-se de ato ilicit<' porque n:h1 autoritad<l 
pelos l'statutos. Em seguida, dcdara que esse acordo permitiu a 
:tmhos corretagem de IO'.'í. (dct pnr cento) subrc o valor do !'atura· 
mcnto mensal. comiss:'io de agcnci:tdnres equivalentes a I/ I~ do 
pri:mio :tnual p:tra vendas nas capiwis c de 150% (cento c cinqtlcnt:t 
por ccnto)n:ts dcnwis cid:tdcs, :tli:m, de pró-labore sobre o valor do 
fatur:uncnto mensal. Sustenta, então, que :t comissrto de corr~tagcm 
é p:tg:t com infringénci:t do art. IOJ, dn Decreto n'' 60.454, de I J de 
março de 1967. 

Condu i pnr informar que as despesas de implant:icÜo do Seguro 
Educ:~<;Üo atingiram montante equiv:tlcn:c a CrS i.J6S.27X,71 (um 
milhiin, :rctcntos c sessenta c oito mil. duz~ntns c sctent:l c oit<' 
crutciros c sctcnt:t c um ccnt:~vos). considerando. assim. dcs:tstrad:t c 
rui nos:~ par:~ a cmprcs:t :1 oper:~çfto rculizada. 

M:~is um:~ vez o Sr. Miuuel Carlos D:tntas dci.xa it mostra :1 in· 
~nnsistência c.h: suas acusacõ~s. 

O contrato :tssinado pelo Dr. Raimundo Soares de Souta, 
homem público impermeável u quaisquer deslizes, invuln~rável a 
qualquer invcstig:u;fto, idóneo c relo no seu comport:tmcnto moral -
c. por tudo isso, fr:tnciscanamente pobre - decorreu de exercício 
regular de sua compcti:ncia. com plcn<l conhecimento da Diretoria. c 
dcnt rn d:ts prerrog:llivas cstatutúrias do art. 16 jú transcrito. 

:\s comissôcs de corrctaucm fnram estabelecidas com funda· 
mcnttl no item 2.2J.O I da Po;taria n'' B. de I O d~ marco de !972 
cntfto cm vigor par:t todas as nmdalidadcs grupais verbis: 

"2.2.1.01- Comissüo do corrctnr- Scr;"t lixada cm de· 
terminada percentagem do prêmio, não pndcndo ser supcrinr 
a lO~;. (dez por cento)" 

Todo o mercado segurador, sem excecáo, remunera o corrct<H 
1111 limite de 10 (dct por cento), assim autoritado pcl:1 nornw prc· 
cit:tda. E :1 Federal d~ Seguros nfto p<lderi:t violar o Decreto n'' 
60.454. como afirma o denunciante. simplesmente pnrquc esse 
Decreto niio existe. i: cri:~çfto lcgisl:~tiv:~, :tinda bem que sem c:tpaci· 
dadc co:~tiva. do imaginoso denunciante. Todavia. t:~lvct ele dcsc· 
j:~ss~ se rcport:~r a outrn estatuto. pelo qual nrto se pode p:~gar 
wmissf111 d~ cnrrctagem scn:io :1 corrctnr habilitado. M:ts isso j:unais 
foi cogitado por mim <HI. que cu tenha cii:ncia. por qualquer outro 
Dirctor. 

Quanto its despes:ts de impl:tntaç:to do Seguro hlucaçrto. ai vai 
terrivelmente maio <.h:num:i:tnte. Ora. a mnd:didadc foi nhr;t de inn· 
vaçfto da Federal de Seguros. Nfto havi:t. pnrtanto. qualquer 
expcriéncia anterior. Tnrnnu-sc ncc~ssitrio movimentar rccurs<" con· 
sidcr:'tvcis. nün 'omcntc para criar a ~strutura interna destinada a 
~erir c absorver os e11<:argos administratiV<IS da mnd:didade. C<llll\1, 
i~u:dmente. para movimentar a mitquina de vendas. O contrato 
malsinado pelo denunciante decorreu cxatamcntc desta última 
necessidade. 

Aceitar a tese de que investimento é gestão desastrosa. é aceitar 
a tese de que toda a empresa deve necessariamente estagnar-se, esva
ziar-se, fenecer, falir. Melhor fala a propósito o fato de que a Federal 
de Seguros, na minha gestão evoluiu de um resultado líquido cm tor· 
no de CrS 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) para outro superior 
a CrS 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros). Mas, certamente. 
se cu houvesse sintonizado o meu raciocínio na faixa de entcndimcn· 
to empresarial do Sr. Miguel Carlos Dantas, jamais poderia 
orgulhar-me desse desempenho. 

O pagamento uc comissiics de agenciamcntn pelo valor <.lo pri· 
mciro prémio. na,, capit:tis. é de I~()";, <.lesse mesmo prémio. 11:1s pr:t· 
ças do interior, estú sohcjamcnte resguurdado pel:ts di'p"siçt1es 
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cntfl,l vigentes para a forma grupal, segundo o it~m ~.23.02 da l'orw
ria n'' ~3 jú ~it•1da, •crbis: 

"2.23.02 - Comissão do Angariador - A comissão a 
ser paga •1os •mg•1riadorcs d~ ~artõ~s-propostu nào pod~rá 
e.\Celkr; 

u l •1 IOO'.'i. (cem por c~nto) do prim~iro pr~mio mensal 
individu•il. p•1ra •1 produção r~•ilizada na localidad~ de 
residi:nci•1 ou principal atividadc do angariador; 

h l a I 50% (c~nto ~ cinqü~nta por cc:nto) do prim~iro pr~
mio mensal individual, para a produção "~m viag~m", assim 
considerada a produção realizada ~m outras localidad~s qu~ 
requeira d~spcsas de: locomoção, r~f'c:içõ~s ~ p~rnoit~ fora da 
rcsidência do angari•1dor." 

Obscrv~-s~ que a F~d~ral d~ Seguros, ~stando os angariadores 
cm viagem por outws localidad~s diferent~s de sua r~sid~ncia, pode
ria remunerá-los com 150% (cento~ cinqü~nta por c~nto) do valor do 
primeiro prémio. Todavia, para diminuir os s~us encargos. 
considerou como r~sid~ncia dos agariador~s qualqu~r das capi•ais do 
l'ais, assim restringindo a incid~ncia do p~rcentual mais d~vado so
mente para os seguros obtidos no interior. 

O P•lgamento do pró-labore de I 0% (dez por cento), sendo os 
contratant~s cstipulant~s do seguro, como o ~ram por via de: associa
ção civil liliad•1. ddlui de dispositivo legal, it~m 3.13.03, da reiterada 
l'ort•1ria n•.' 23 da SUSEI', •wbis: 

"3.13.03 - Comissão de: Administração - Poderá ser 
concedida ao Estipulant~ atê o máximo de 10% (dez por cen
to) do prêmio." 

Desfazia-se. assim, item por item, cada uma das assacadilhas c: 
injúrias atiradas pdo Diretor de Finanças, Sr. Miguel Carlos Dan
tas. contra a administração da empresa de cuja Diretoria fazia, como 
ainda faz. parte. 

Também foi mencionada pelo Senador Brossard carta de 30 de 
setembro. Nela, o sr. Miguel Carlos Dantas apontava ao Presidente 
do I PASE a c:fc:tivação de contratos lesivos à empresa, firmados com 
a GEI'LAN - Sociedade de Segurança Planejada e a SEGES -
Scgurador•t do Estado do Espírito Santo. O oficio PRESI n• ~75/75. 
de 13 de outubro, prestava ao sr. Presidente do IPASE amplos 
esclarecimentos. 

Quanto ao convênio operacional firmado com GEPLAN -
Sociedade de Segurança f'lanejada. reproduzem-se:. sem tirar nem 
por. as mesmas tiradas especiosas com que o denunciante leviano 
•tnalisou o contrato da ORG - Promoções Especiais, incumbida da 
angariação do Seguro Garantia de Educação. Limito-me portanto. a 
invocar os argumentos com que, ali, procurei demonstrar a 
improcedência do alegado. De fato. o instrumento solenizado que 
di>ciplina a prestação de serviços da contratada. como angariadora ê 
insusceptível de qualquer eiva porque ajustado rigorosamente ãs 
exigências legais e regulamentares a que então me reportei c cabem 
aqui como luva. As vantagens ao estipulante. estabelecidas pelo tréfe
go Diretor. mclinuamentc, como preocupação dominante da avença. 
são aquelas permitidas pela norma do órgão de fiscalização. assim 
como n:1o houve qualquer intuito de favorecimento na estipulação 
da remuneração do serviço. 

Devo. aliú>. declarar que o contrato da GEPLAN foi conduzido 
pela Inspctoria Regional de São Paulo, c, submetido ã Diretoria de 
Operaçôcs. limitou-se esta a aprová-lo, após o pronunciamento fa· 
voritvcl dos órgãos técnicos. 

ContC>to. por invcridica. a afirmação de que este negócio foi 
ruinoso :'t Companhia. pois aí está o faturamcnto a desmenti-lo. 
Quanto ao aspecto da comercialização cm si, objcto do contrato 
firmado com o estipulante do Seguro. hem como a técnica de vendas. 
c>tinwr uma taxa de inscrição a titulo de prover ao custeio das equi
pe- de angariaç:to. aceita pelo segurado, são problemas estranhos it 
ScguradMa. que no plnno do estipulante. se restringe a dar cobertura 
aos risco> do >e!!urn grupal. na modalidade expressa c rigidamente 

aj11stad•1 its dirctritcs da SUSEI', s~ja nas tarifas ou prêmios, seja no 
mc~anismo c JW din~mica do s~~uro. 

No •1uc se refere: ao conv~nio com a SEGES- Seguradora do 
Estado do Espírito Santo, trata-s~. ~vidc:nt~mc:nt~. d~ ato de: rotina 
opcr•1cio1wl, cm que int~rf~riu igualm~ntc:, a politica de: aproximação 
c reciprocidade aprov•1d•1 par•t as empresas olíciais do sctor cm inú
meras rcuniôcs da •1ssociação da dass~. 

. Atr•1vi:s desse convênio, a F~d~ral emitiu apólic~ d~ Seguro de 
V1da cm Grupo, cm favor dos funcionários do Estado, bem como 
dos scrv1dorcs dos órgãos da administração indir~ta, inclusiv~ 
corrcnt1stas do Banco Oficial. sendo instituída corretora uma 
soc1~~adc, também ~statal, ins~rida no sisl~ma financeiro do Estado. 

E certo que se wrificou, lo~o d~ inicio, uma sinistralidadc: cl~va
da, acinw das previsô~s. mas cst~ é um risco ~xp~ctant~ cm qualqu~r 
contr<lto de seguro. Ocorr~ ainda qu~. por lapso dos sctorcs r~sponsá
VCis, •t composiçãn da carteira de: Ramos Elementares cedidos, cm 
.:nsscguro. it SEG ES. somente algum tempo d~pois passou a incluir 
mo~ah~•tdes gravosas, o que aliviou nossa responsabilidade, O certo 
porem, c que, na apólice de vida cm grupo oriunda do conv~nio. o fa· 
turamcnto se mantêm lirme, conquistou-se um c:xcc:kntc mercado c 
se mais. não se. fez cm termos de incr~mento da produção, não s~ ~o~ 
de dcb11•1r n lato ao convénio ~m si, mas idcntilícar as causas da 
cst•~gnação, se ocorre, do grupo com vistas a seu erc:scim~nto, ou, se 
de l•lln, o negócio ~ii o convém mais, renunciar o conv~nio, no ümbi
to da Dirctoria 

Voltava o Sr. Migud Carlos Dantas à carga.jü agora pela carta 
dawda de 10 de outubro, dirigida ao Sr. Presidente do IPASE. 
Wmb~m citada pelo ilustre Senador Paulo Brossard. 

Segundo essa nov•1 dcnúnci<t. o Diretor-Presidente da Federal 
de S~guros. visando a intimidar o cx-Dirc:tor de Finanças, Dr. 
Manuel Augusto de Godoy Bezerra. mandou proceder a uma sin
dicünci•l sobre dccl•1ração por ele feita. envolvendo o nome do então 
chefe de Gahinete da Presidência da Empresa. Afirmava. ainda. ter 
havido P•lg•tmentos de diitrias c:m desrespeito às normas da Empresa. 
Denunciava como irregular a assinatura de um contrato com a 
MAVE S.A .. por faltar a assmatura do Diretor de. Finanças. Apon
tava um "processo de afilhadagcm" por parte do .P-residente da 
Empresa. na admissão de empregados, citando um rol de dez nomes. 

Novamente era por mim informado o Sr. Presidente do I PASE 
jú agora pelo oficio n~ PR ESI ~SI /75. de 21 de outubro. Ponto por 
ponto. rebatia-se a acusação. Vejamos: 

Sindicância 

Alcg<t-sc que o Dr. Manocl Augusto de Godoy Bezerra "não 
queria apor sua assinatura a documentos que vêm causando sérios 
prejuízos it Empres•1". c. por isso. "foi vitima de mais tenaz cam
panha por parte do Sr. Aluizio de And'radc Falcão". 

Isto explicaria a sindicância mandada instaurar pcl<t Ordem de 
Serviço PRESI- n~ OOS/73. de IS de dezembro de 1973. "a lim de 
intimidar o Dr. Godov" acusado no mesmo proccs>o. 

Or•t. como se v~ d•t citada documentação. a sindic~ncia foi 
determinada para apurar fatos contidos numa declaração do ex-Dirc
tor de Finanças. cm que se acusara o então Chefe de Gabinete desta 
Presidência. Ouvidas cerca de 16 pessoas. entre os mais destacados 
servidores da Empresa. inclusive um Dirctor. nad<t foi apurado. o 
que determinou seu arquivamento. 

T:tmhém se dit que o Dr. Godoy não foi ouvido. Nas cópiasjun
t•ts pelo denunciante. existe o convite feito pelo encarregado da sin
dicúncia ao cx-Dirctor para prestar dcclaraçôcs. convite esse reno
vado verbalmente durante muitas vezes. Não quiz fa1é-lo. tendo 
transcnrrido um pratn dilatado de v{trias semanas sem que atendesse 
ao convite. 

Mas a ilação do denunciante i: maldosa: diz contra os fatos que 
o acusado i: o Dr. Godny. cm rcpres:'tlia it sua recusa cm assinar o 
contrato af'inal firmado pelo Dirctor de Opcraçiics coagido pelo Pre
sidente. c" qual agiu cm desacordo com o artign I~ d'" Estatut'"· 

I 
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O Dr. (l,,d,,y nun~;r l'irnH>u ~·'nlr;rl•l de "l'~i'a\'Ô~' d~ s~g'''""· 
dci\ad•' ;'r C<llllp~·l~nd;r d11 Dcparl;un~nln de Op.:ra\·i\~s. nns pr~··isos 
l~rnH>S d,, ;rrlig" I 6, wrbls: 

":\s ;rpúlkcs c C<lnlr;rl<lS de s~guros scrúo assinados rcln 
l>irciM·l'rcsidenle <lllpcl" Dire111r do l>~ran;un~nln d~ Or~
ra\'iJ<·s, •'li p<>r J>r,,,·ura•h'r~s •. \g~riles. ''li Rcrrcsenwnl~s 
que esses Dircl<>r<'S designarem cm ~.,njuril<l." 

J: n:H' (hHkria dei.\ar de ser J~ •HIIra f<lrma, r"is. se all D~r•lr
lamcnlo de Operações se atribuíra o comando das alividadcs lins da 
Empresa, deveri;1 cslar o ..:onlral<l de seguro sob sua rcsponsahi
liJ;rde dircta. Os C•Jnlr;rtos que, envolvendo ,,brigaçõcs, dcpcndi;rm 
d•' assentimento do Dcparl;uncnlo Fin;1ncciru. siio os rcl;rcion;rdos 
a<lS en..:;rrgos d;rs atividadcs meio, csrccilicas de suas ;rtribuiçôcs cs
lalutúri;rs. 

O anillcio da intimidação, al~m de n:1o caber 11;1 índole de um 
homem como '' Dr. Godoy, ~ rura invcncionicc de uma mente cm 
dcsvari•'· eis que a assinatura do Dirctor de Finanças n:w era nc~cs
s;,ria ;, l'orm:rlitaçiio do contraw <lU arólicc de seguro. 

Pagamentos de Diárias 

~las, no caso, n(to se trata de pagamento de di[rrias, que tcri;r si
do dctcrmirwdo com ofensa aos lermos do contrato limil;llivos da 
vantagem: ma., f,,i aurnrizado um adi;rnt;uncnto, rara "rostcrinr 
dcdlll;ão cm suas comissões", como const;r da CI -n•1 S:\F ~S7 j7J, 
de 11-0IJ-7 3 anc.xa ao libelo. 

i: ororluno lembrar que no pagamento cm causa, era ncccs
súria. ai sim. a C<lncordúncia do Dcp;rrwmcnto Financeiro. cuj" titu
lar niio lhc negou o consenso, nem ncstu c nem noutras <1bric:rções 
'atisfeilas C<lmorigcm no mcsmo contrato, i: claro que se o co-ntrato 
lllcrcccssc a reprovação do ex-Dirclor. nos lermos pcrcmplórios. 
c:rndcnlcs c incorH:iliúvcis a que sc rcp•lrl:l a dcnúncia, não s.: (:omrlc
l:rria o alll de r:rgamcnlo. para cuja cxccutoried;rde era imprcs<.:in
di•·cl a assinatura l:rmb~m do Diretor de Fin:rnç:rs. o qu~ niio 
lh.:orri.!U. 

D:r m~sma forma. na ~roca aluai. ir lu1. do :1rtigo 15 Jos Estalu
lm. nul<lS da validade scriam '" atos que envolvessem obrigações 
p:u·a a ,,,.:j~dadc. a"in;rdos relo Direlor Fin;rnc~iro, qu~ nfro C<ln· 
li'~"~"' a h<lllhllog:rçiro da assin;rtura do Dirclnr-Prcsidcntc d:r 
Fmprc"r '"" .:hcqu.:s de pagamento. 

Gerência de São Paulo 

O Senhor Joel Alcãntara foi contratado como Gerente da Su
.:llrsal S:io l'aul<t mcdianl~ n:<:<lll1cndaç:io d<t Sr. Ach~ Pilar. então 
s.xr.:l:irio Clcral d,, ~linisl~rio do Trahalho c Prcvidcncia Social c 
que. antes. cxcr.:era :r prcsidcnci:r do IP,\SF .. Vi11h;r ;rssim o pedido 
rc'l'•ild:rdo 11um:r d:rs m:ris súlid;rs rcrut:rçô~s de homem púhlim ;r 
•IIIC :rs.:enikr:r o Or. :\dlé rnr incgúveis méritos de cidadão c d.: :rllo 
di~llil;'rrio dn Serviço Púhli.:n Federal. 

De 'li" parte o Sr. Jocl ,\lc:'rnlara aprc,enl:rl:l um ex.:.:lcnlc 
.:11rrí..:ul•'· n<' qual se dcsl:rcava n exercício dos mais elevados r•JSto' 
da ,\dminislr:rç;"ln I'Lrhlica. indusive o de c.x-Delcgado da F:~~.cnda 

;\acional de Sà,ll'aulo. 
A despeito disto, cumprindo exigência regulamentar, o indicado 

fnrn.:,·cu L'crtid.io ncg:rliva dos carlúrios d~ Prol~sto de Títulos ~ 
Crimin:ris. com que teve sua admiss;"ro fornwlit:rda c. desta forma. 
""'"niu :r gcrc11.:ia. cm solcnid:rd.: !'estiva onde a Dircloria se l'c1. 
representar rei•' Dr. llnl:rnda :'11mrra. do Departamento d~ 
\drn i n j,t r;,ç;io. 

Posteriormente. chegou ao conhecimento da Direloria que o 
gerente de Siio Paulo. atravessando sérias dificuldades, usara de um 
artifício que. envolvendo o nome da Federal de Seguros numa opcra
.,::io de descontos. nos colocava mal. Tratava-se da garantia de 
.:on .• ig!laç;io ofcrcciua. sem a devida autnrizaçiio, cm nome da 
l'rnprcsa. relo erll:io d1cfc do serviço de ressoai, tendo acarretado a 
e\nncraçüo do gerente pnr sua evidente incomratihilidadc com os 
,padr(>.:s de autoridade Jc que eslava investido. com rcncxos negati
' "'na llllidade. """"a prim:rpal sucursal, entrcprc a seu cornundo. 

Cuntruto com u :\luvc S. A. 

O qu~ j;\ ~.xpus a comp~t~nciu ~slatutáriu cm mutériu d~ s~guro, 
c:rhc aqui ..:omo ~sclar~cimcnto às mesmas imprccucõ~s. Aliás, ~ss~s 
<.:<lnlr:rlos, firmados s~m qualquer ônus pura a empr~sa, nào ch~g.r
vam a ler resultados, desf~itos que foram, .rutomalicum~nte, por 
f;rlla J:r proJu,·:to eslipul:rda, nos pr:tlOS pr~vistos. 

Outros Furos 

Articula, por lirn o denunciant~ qu~ "a alilhadagcm i: um:t d:rs 
car;rcterístic:rs J~ minha adminislntção c apresenta uma relação dc 
dcl cmrr~gados admitidos pelo "nepotismo que predomina na 
Empresa". 

Preliminarmente i: necessário esclarecer que duranl~ a minha 
gestão todos os :nos de :rdmissão de empregados foram baixados em 
conformidade com o disposto da letra g, do arr. 18 dos Estatutos da 
Empres:r ~ norn:ris :rhsoluto interesse do s~rviço, 

Há na empresa cargos de duas espécies: 
- cfctivos c 
- cm comissão. 
Par:r o preenchimento dos cargos cfctivos, a Divisão de Pessoal 

mant~m ;rbcrlas. permanentemente, inscrições para os c;rndidatos 
que dcs~jar~m tr:tb;rlhar na Empresa, sem quuisqu~r discriminações 
inclusivc relação de parentesco com Dirclores ou funcionários 
ocup;rnlcs de cargos de direção. A seleção se faz, como não poderia 
d~ixar de ser. principalmente, mediante testes realilados pelo 
Dcparlam~nlo d~ Administração, exame da folha de registro de da
dos c exame médico. A admissão só se dá por absoluta necessidade 
do serviço. 

Qu;rnlo aos cargos cm comissão, cujos ocupantes são a qualquer 
momento demissívcis ad nu tum, são da exclusiva confiança dos Dir~
lorcs c cm muitos casos da Dirctoria. A admissão nos mesmos i: feita 
por indicaçiio dos próprios Direlores. Entre os cargos em comissão 
incluem-se Gerentes, Assessores, Assistentes, Chefes de Divisão. 
Auditor, Controlcr. . 

Dos dc1. relacionados pelo Dirctor de Finanças, quatro siio 
meus parentes: Luiz Fernando Reverbel Falcão, filho, Augusto Gen· 
til Falciio, irmão. Augusto Gentil Albuquerque Falcão, sobrinho c 
I>! arco Antonio Rcvcrbcl, sobrinho. 

Dois deles ocupam cargos de confiança. O rrimciro, Assistente 
d:r Prcsidi:nci:r. lcm cumpclência para a função, e foi, apenas há 3 me
ses da ocasiiiü da denúncia. por mim escolhido para desempenhar o 
c:rrgo, cujo exercício assenta, fundamentalmente, em critério de 
conli:rnç;r. O segundo, funcionário Público, com mais de 30 anos de 
serviço i: requisitado, cslú lotado lambi:m num setor de absoluta 
confi;rnça ressoai. que é a Assessoria de Informações da Empresa. 
No que r~spcita ao terceiro c ao quarto, ingressaram na Empresa 
corno Auxili.rr de Escritório, um cm Nitcrói c outro cm Porto 
,\Jcgrc. mediante prova de sdcçào como qualquer candidato, com os 
vencimentos d:r ordem de CrS 600,00, fixados para o cargo. P:rulo 
Andrade. considerado um dos mais eficientes servidores da Sucursal 
do Rio de Janeiro, não é meu parente, sua filha, assim como Angcla 
Ma ria Ferreira da Cruz foi admitida após submeter-se à prova de 
selcçào já aludida. Quanto it minha secretária, D. Sandra Maria 
Vilar, nem " conhecia quando cheguei à Federal, admitida que fora 
pelo primeiro Presidente, Dr. Nadir Rodrigues Pereira, do qual jú 
cr;r Sccrclári:r. Seu irmão, Adalberto Maia Vilar, lem curso espccia
li!.ado enr informação, é Racharei em Direito, c, criada a Assessoria 
de Informações. foi ai, naturalmente, incluído. O Sr. Pereira Dias. 
hoje ocupando o cargo de Controle, foi admitido como Chefe de 
G:rbinclc cm junho de 1972, pouco depois de cu haver assumido a 
Prcsid~ncia da Emp~csa cm fase difícil. 

Esqueceu-se o Dirctor de Finanças de ressaltar que ele pr!Íprio. 
ern apenas (1 meses c meio de gcstfro j[l indicou cinco nomes rara o 
c\crcício de cargo ern comissão dos quais três foram admitidos. 

l'or Lrltimn. dedica n denunciante longa c.xrosiçiio a meu filhn 
C:rrlos Augr"tn Rcvcrhcl hrldn, corretor nficial de ~cgurns, a quem 
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cstari;~ cu favorecendo com negócios da Empresa, prcv;~lcccndo-mc 
do cmgo. 

Reconhece o denunciante que a "ativid:1dc do meu filho nf1o i: 
ilcgul, m:1s diLcr o conlr:\rio scri:1 contra-senso". Di-lu então imoral, 
:1pc11:1S por dizer, pois :1 citação ao Dccrclo·Ld 73 i: inteirumcnlc 
impertinente. O corretor ~ profissional autónomo c, no caso, não 
tem a mais remota vincui:IÇtlll com :1 Federal, salvo sua produçf1o 
que, cm considcr:11;fw a mim, encaminha wda p:1ra a Empresa. 

Repilo a insinuação de que uso a função pura favorecer a ativi
d:lde de meu li lho, o qual, por sua iniciativa, se inscreveu no curso da 
SUSEI', foi aprov:1do por merecimento c obteve o diploma de corre· 
tnr de seguros. Jovem, inlcligcnlc, instruido, (ali:m de corretor é 
Economista), din:imico, tem obtido i:xilo cm seu trabalho, no qual, 
de rcsln. i: favorecida a Feder:tl cm verdade usufrutuária de seu csJ'or· 
ço prolission:tl compclcnlc c v:ilido. 

Nf1o vejo cm que conslilu:1 irregularidade a coincidi:nciu aponta· 
da, onde as ilações seriam infantis, se não me ofendessem moralmcn· 
le. 

No lin:tl desse expediente, rogava cu ao Presidente do IPASE, 
como transcrevo: 

"Conlio plenamente nu vitória da justiça e da verdade, porque 
os maus não prevalecerão contra das. Em minha administração, já 
fui submetido a Auditoriais, verificações, ou que outros nomes 
tenham, inclusive pela comissão de servidores do IRB, a pedido do 
Ministro Nascimento Silva. cujo relatório exalta nosso honesto 
trabalho e confirma as decisões das Assembl~ius Gerais Ordin:irias 
que têm aprov:1do às contas d;~ Diretoria. Que se faça outra, e mais 
outra, mesmo estando hoje a Federal sujeita aos controles do 
Tribunal de Contas da União e do Congresso Nacional. Mas, que se 
não di: scqUi:ncia a unm pilhéria, guarida a uma farsa, como isto que 
pretende o Diretor de Finanças, na verdade um homem sem q~al
quer qualificação ou mérito para o elevado cargo a que, por equivO
co, foi conduzido". 

É com a plena consciência do dever cumprido que lhe escrevo, 
Senhor Senador, embora, não posso negá-lo, revoltado com a 
f:1cilidadc da acolhida que se dá a quem, traindo a boa fi: daqueles 
que o desconhecem. busca tisnar o presente de alguém que sempre 
pautou sua vida pelos princípios da honestidade c probidade. 

Deixo ao inteiro critério de V. Ex•. a quem reitero minha 
consideração e apreço, o uso do que lhe escrevo, certo de que, no 
conflito entre a mentira e a verdade, entre a desonestidade c o 
procedimento probo, entre o oportunismo e a correção de atitudes, a 
total Justiça afinal se furá. 

Atenciosamente. - Aluízio de Andrade Falcão, Dirctor· 
Presidente." 

O SR. PI~ESII>E:\'TE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Otlo Lehmann. 

o SR. OTTO LEII.\L\:'1':\' (ARENA - SP. Pronuncia o 
seguinte discursCI.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

O longo caminho que segue o Magistrado. desde a sua funçf1o 
originitria. na Gri:cia c em Roma, quando agia no interesse da coisa 
pública exercendo liderança civil ou militar, administrativ:1 ou 
judiciúria. e.xccutiv:1 nu legisl:lliva, alé it atividude espccilica que veio 

·a assumir nos tempos modernos - emergindo, entre nós. da 
expcrii:ncia medieval. leonesa c portucalense. de juizes-da-tcrr:1. jui· 
;cs-dc-fora. meirinhos, adiantados, corregedores, alvazis. ouvidores. 
desembargadores - toda essa caminhada histórica da 1\1 agistratura 
i: 0 roteiro mesmo das liberdades civis, naquilo que de mais inalienú· 
vcl fomos conquistando através do tempo. Defensor natural dos 
direitos individuais c colclivos naquilo que possuem de mais lcgi· 
tirno. o bom juit i: figura tutel;1r da nacionalidade. Nele o sentimento 
do dever se sublima c os parúrnelrns com que mede a condiçilo 
hunwna sf1n a eqUidade c a jmtiça. 

Vcnh•' hoje evocar. por ocasião do seu ccntcnúrio de n;ls· 
cimento, a figu.ra de um desses magistrados ímpares. uma das mais 
fulcuranlc- person:tlidadcs da sua gcraçilo c da l'vl:1gistratura 
hr:;silcira: n 1\finistro 1\lanucl da Costa Manso. 

N:i'cidn no dia 23 de :1goslo de 1976, cm PindumoniHingub~-
110 V:rlc do Paraíba- Esl:1do de Silo P:1ulo, i: ele, no dilcr do Dcsem· 
hargador Amorim Lima, o maior juiz puulist:i de todos os tempos. O 
Jcttdêmico Cesur Salgado define Costa Manso como sendo o 
h:lmlcir:llllC da cultur:l juridic:1 de sr10 Paulo. O Desemburg:1dor 
hlganJ de Mour:1 Billenc<Hirl vi: nele unw d:rs mais raras energias 
nwrais da Púlria. O jurisl:r Plínio Barreto escreve que o gr:tnde jui; 
brasileiro podi:r d:rr liçiies de civismo :1 quem quer que fosse, como 
podi:t aos seus colegas de magistratura servir de modelo e exemplo. 
O professor José Frederico Marques, a lirma que a vida de Cost:l 
1\l:tnso é um trajctória luminosa de serviços it Justiça, ao bem 
comum c :1os supremos interesses da coletividude. A velha Faculdade 
do Largo de São Frandsco outorga-lhe o honroso título de doutor 
"lwnoris-causa ". 

Despido de v:1id:rdc, mas consciente do dever cumprido c do 
rigor com 4Lit: o cumpriu, Costa Manso procurou cm certa oponuni· 
Jade csboç:1r o próprio retrato sem retoques nem deformações. 
Relendo hoje as palavras que pronunciou por ocasião da sua despe· 
did:1 do Suprenw Tribunal Federal, em maio de 1939, vcrilicamos 
que cl:1s se afirmam como urn testemunho autêntico de grande 
interesse tanto sociológico como psicológico. 

C:rda palavra aparece pesada, meditada, nítida e ao mesmo 
tempo l:1nçando cintilações emocionadas nu sua singeleza. Resumem 
na verdade, de modo brilhante, aquele itinerário que o Procurador 
Geral da Justica de São Paulo, Joaquim Ferreira de Oliveira, 
chamou com propriedade "Ciclo Costa Manso". 

Rclcmbr:llldo, emocionado, o espírito de devoção e sacerdócio 
com que sempre considerou a Magistratura, desde que começou a 
cxcrci:-la. aos vinte c seis anos de idade, afirmava que, sem nunca 
violar o Direito, jamai> esquecera de que a lei era produto dos 
homens c tinha como fito esses mesmos homens. "Obra humana. c 
por isso mesmo imperfeita, é muitas vezes o produto de injunções do 
nwmcnlo, nem sempre sãs. justas c procedentes. E que, portanto. 
deve o juit. ao uplic:í-la. quebrar-lhes os espinhos. suprimir-lhe as 
arcs1:1s. :1plainar-lhe a superfície, atendendo a que o bem é o 
supremo objctivo da norma jurídica". 

Esse cuidado, por assim dizer, religioso com a delicada mati:ria 
do seu ol'icio assinala uma das facetas mais sedutoras do seu 
temperamento. completada pela altivez c o legitimo orgulho 
alirnwdos cm seguida: "Nunca rne curvei diante do Poder ou dos 
poderosos. M:1s, igualmente. nunca lhes deneguei justiça. por 
J'anfarron:1d:1. ou para cortejar a popularidade. Nos connitos entre o 
irllcr~ssc sodal c o individual. sempre coloquei o primeiro cm plano 
superior. Não cnnscnti. entretanto. que os representantes da sacie· 
dadc. abusivamente. esmagassem o direito individual. Advoguei com 
fervor. cm votos c sentcnc:1s, as causas que me pareceram justas. prin· 
cipalmcntc quando se tratava de amparar direitos m~l defendidos". 
Para acrcsccnl:lr. cm seguida, sem nenhuma falsa modéstia: "Terei 
certamente cometido muitos erros nos meus julgamentos. Mas 
:1firmn que errei supondo que acenava. Convencido, porventura. do 
erro. nele nunca persisti, como o demonstram os votos que proferi. 
recebendo embargos opostos a decisões tomadas com a minha 
colaboracfto, ou relificando. melhor esclarecido, conceitos 
anteriormente emitidos". 

c,mtissilo de corpo inteiro. endereçada ao País como um 
enternecido gcshl de despedida, ela deveria ser ouvida por todos c, 
muit,, cm especial. pelos jovens estudantes de Direito do Brasil. 
Ditada pelo coraçf1n c pelo espírito, essa admirúvcl auto-análise do 
grande jurista é um alto documento cm que sentimento de dever c 
,ontade de acenar se unem na tentativa de "passar a limpo", ao 
mesmo tempo testemunho daquilo que teve lugar c projeto de açilo 
futura. C\pcrii:ncia vivida c cxcmpln a ser seguido, que honram 
snbremaneira a ~fagistralura nacional. 

O Sr. Paulo Brossard (1\IDB- RS)- Permite V. h" um apar· 
!c'~ 

O SR.orro J.Elli\IA;'I/;'11 (·\RF:"oiA- Sl'i- Cnmmuita hon· 
r a. nobre S,·nadM Paulo Brnss:1rd. 

• 
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O Sr.l'aulo Hrossard (~11>11-I{S)- Queria pedir lií.'eiH,':i para 
'''"''iar·111e ;, ill>lllCil:I!!CilllJUC V. h• prcst:~ :1memúria du Ministru 
(','''" ~I:IIIS<>, •1ue fui u111 )!randc jurist:~ c um nntúvel nwgistrad<>, 
<h>s mai' i.'mincntcs que pas.,ar;lln pel•> Supremu Trihunal Federal, 
:~li:1s, dig1111 rcprcscntant~ da c·ultura paulista. 

O SR. OTTO LEII:\lANN (.\RI'N:\- SI')- ~luito l,!ratu a 
\'. LV, Sc11adur Paul,, l!r''"''rd, pcl:1 l':ili<ha i.'<>lah<>ra._;;,,, que tr:t/ 
;1~1 llll..'ll prnlltllh.:i~tllll..'lllll, 

O Sr.lh•nrique de l.a Rocquc (:\RI'N:\ -1\1:\)- Permite V. 
h" um aparte'! 

O Slt OTTO LEII:\1.\:'ol:'ol (ARENA- SP) -C<>mmuita hon· 
r a. 

O Sr.ll,•nriqucde La Rocquc (:\REN.\- ~IA)- Querni<llii'Ú· 
lu. n•1hrc Scnad11r Ott.> l.elimann, c 1':11~-lo C<>m entusiasmo, qu:~ndn 
f"tcja '' c·entcn:"u·iu de nascimcntn do Mini,tro Costa :\·lan,o. Tenho 
pela sua meml>ri:1 amai' admir:11·el rcc•>rd:~çi"IO. Convivi c·om S. I''' 
c com ele muito apr.:ndi. Eu cra modesto repórter na Corte Su
prcllw bra,ilcir:~ c S. h• pontilkav:~ nn Pretório Exi.'clsn. Ccrt:~ nc:~
si~n. p<>r snlicita~·;,o do e\·Scn;u.lor da Repúhlka Lúi.'io Bittcni.'oUrt, 
impctrci ordem de habeas corpus " favor de Milton da Cost:1 Me· 
<il·ir,ls. :\ hipl>tese proi.'cssual cr:1 cxatamente " se~uinte: tratava-se 
de :il)!u~m <JUC C<>ndcn:~do i'<>r:~ cm primeir:~ instúni.'ia, i.'<lm pCIW 
i.'<>nlirnwd:~ pela cnti"l<l Corte de :\pchlçi"lo, ~:nm rcvisi"t<l indcfcrid:~ pc· 
la prl>pria Corte Suprema c auJac·iosamcntc cu impctrava Ltnw M· 

<km de habeas corpus para anular as três decisties, inclusive :llJUela 
que pr.1i'crida fnra dois meses antes pelo trihunal a i.'ujas pllrt:IS na
tia. L •·cja \'.h' C<>nwtcnho raô•' de falar emod<lnado dn Ministro 
C.lSta ~latNl; i: que ele contara-me que. quand<' juiz no interior de 
Si"!< I Paulo c quando pnntiliC:I\';1 IHl Trihunal d.: Justiça de s;,,,~ Paulo. 
jan,:~is admitira um pr<JCCSS<l pcn:il sem advo!,!ado desde a dcnúni.'ia. 
Ob,cn ar:~ cu essa sua pnndcr:~.;~n c verificara que o acusado ni"1o ti· 
nha tido um advngado desde a denúncia. Requeri o habeas corpus: 
Deus me ajudou c S. E\' fni o rela 1M. E rccMdo-mc bem qu:~ndo ele 
Cllillcçou seu l'<lt<l c foi cx:~t:uncntc assim. c C<lll~tu d<" urquiv<IS da 
Cnrtc Suprema: Pouco importa que tenha h{l dois meses indeferido a 
revisão impctradu pelo ora paciente: pouco importa que, com o meu 
voto, tivesse o ora paciente a suas três condenações confirmadas. 
Hoje cm recurso c.xtraordinúrio, o hahcas-corpu~ jovem 
univcr,it:'lri<l sustenta a nulidade ab initio do processo, por l:tlta de 
dci'cs;, dc"lc a dcnt'mcia. C<>ncedo a nrdcm. porque no meu entender. 
nin)!ui:m pllllc ser .:ondcnado. sem que o advogado esteja ao seu !:~
do. P•'licialllhl os tcrn"" da JenCtncia. examinando se a m"ma cstil 
cm .:ons••n:"inci:~ cnm a lei penal, c :~ssim. desde que ele. o paciente 
n:·,,, teve css:1 assistência prnlissinnal, conccd<l a ordem para anular 
'" tr~s i.'<liHknaçtics c determinar a sua soltura imediata. O habcas
corpu~ f,,; concedido por três"'*'' a dois c cu dei ao meu velho c que· 
rid•' amipo. que p~~r certo hoje me cst:'touvindo lú nas alturas. l.úcio 
llitcnconrt, a satisfa.;:tn de ver,, seu amig•' cm liberdade, isto porque 
'' \linistni Costa M:~ns<l illC ensinara c me ensinara muitn. c entre o 
nuitn que cu aprendera <Htvind<l de S. Ex'. cxatamcntc cstav:~ a 
<ll••ti~:,,·,·"' que determinou o deferimento do hahcas corpus. Rc.:cha. 
i'"''· \'. I'''· de minha parte. i<HII'orrcs pel:~ fala que neste instante 
pr••f'crc. pnrquc ;f\sisti n:~quclc Supremo Tribunal. n:~ avenida Rio 
Br:u1.:n . .:cniCILI\ de \Ciltcnças de dcci"i" prnli:ridas por S. Ex' Rc
..:nrd,Hnc hcm do 'cu posicionamento no l'lenilrio do Tribunal: 
illl..:i:dmcnlc ficava entre n ~linistro Arthur Ribeiro c o :\1inistro C ar· 
~:ilho 'I•Hir:,o c no fin:~l da su:~ vida sentava-se. cxatamcntc. ao l:~tlo 
~squcrdo Jo :\I inistro Edmundo Lins. E quanta coisa aprendemos' 
Por isso, pela saudade que temos dele. é que saudando V. Ex•. 
'""L' ilht;lntc que nn' cnwci<lll:l. cont:~ndn :ligo da vid:~ de quem 
u!Cr<A·c. d;llpiCk que am''"" direito.-.: tndos nús I!Csta C as:~ o anl:l· 
111'''· --- :1 t:!t: lnd;l\ "' nnssa' htllll~l1:1gl'I1S c tnda a llt)s'a rc\·t:rén~ia. 

O SR. OTTO I.EIIi\IA:'<IN (:\RI':'o~A- SI')- O :~parte de\' 
I '"· Sc·n:Hiur I knriquc de I a R•>cquc. •cm tratcr um tc.,tcmunh,, no· 
\ n. L'tllll1ltJ1r:h l'dL'L'Ll' c. pnrtantn. cnriquc~:cr n prnntllH:i;llncntn ljliL 

<''1"11 l':lt<'lldn. \,knLtis, \'. I'" SciLIIInr I knnquc de I:~ Hnc-q11c 

\Cifl <llfUCf'CI", lllliSII":i que aquele j<li'Cill CSI~idantc jú fazia pronunciar 
'' hrilh:~lltc ad1og:~do c parl;unclllar, que hnjc par:~ lwnr:~ lhlSS:I, cstú 
:~qui"" "''sso lado. 

l\1 ui to :l)!l":iJc~·o :1 intcrvcn.,;i"ln de V. h•. 
I lumcm h<lill c de altissim:~ est:~tura mor:il, Costa 1\tansu aliava 

;, 'illa intcli!,!ên~ia n:11iva uma cultur;1 que se enriquc.cu IHI estudo 
diuturno. 

.\ :\Li!!i'tratur;, - '"' saccru(li.'io da l\1:igistratura - Costa 
"'""'' dcdic••U·\C c<~m dcl'l>~';"' c rcspcil<> raros. Votava rcver~ncia 
plena ii di!,!ni<l:idc do homem. <:<llll aut~nti.:o scntidn de missr1n. 

interpretando ;1 lei enquanto seiva viva~ r~vificadora da ár-vor~ 
do Bem, "objctivo supremo da norma jurídica", o grande juiz fula 
naturalmente em piedade- no sentido forte, cristão- uo comentar 
os critérios que devem nortear a ação do juiz. D~cisivo, portanto, 
esse movimento d.: calor e fraternidade que procura amparar o 
homem 4ue se sente solitário c inseguro diante do imponente edifício 
da Justiça. 

Outro ;~spccto rdev;tnte du sua formação moral vem elo
qüentemente <'Xprcsso nu rcfer~nciu ao Poder c aos pod~rosos. E 
diversas passagens de sua vida de homem público confirmam tu i al"ir· 
mação. De temperam~nto dócil, ficava fora de si diante de qualquer 
pressão insinuada, viesse da de onde vi~sse. Se jamais s~ curvou 
di:111tc de ninguém, sabia igualmente contornar problemas cir
cunstanciais com extremo tu to~ polid~z: a sua indomabilidade moral 
h;trmoniz:~vu-sc com a mais sua v~ urbanidade. 

Alt:uncntc r.:sponsável, preocupava-se sobremuncm1 cotll 
aquilo que denominava ":1 mcciinicu burocrática da Justiça". Jamais 
retardou seu trab:tlho de magistrado. Gostava de manter suas senten
ç:~s, p;1rcccrcs c votos cm diu, respeitando plenamente us partes c 
seus problemas. 

Na Comarca Je Casa Branca, no Estado de São Paulo, imerso 
n:~ calnw patriarcal do casarão do Largo du Boa Morte, amadure
cem suas idéias u respeito do Direito e du Justiça. Surge, então, o 
livro "Casos Julgados". Segue-se "O Processo na Segunda lnstãn
cia", que surpreende pela riqueza das observações a respeito dos 
mais complexos problemas jurídicos. O mesmo acontece com "Votos 
.: Acórd~os": idêntico manancial de ensinamentos nui de fonte 
sempre limpida. De sua autoria a "Reforma do Tribunal do Júri": o 
"Regimento das Corrciçàes": o untcprojcto du lei que criou a 
"C:~rr~ir:~ de Juiz de Direito": o "Código de Processo Civil 
Paulista", de que foi o Relator-Geral: a "Introdução à Organização 
Judiciária Paulista": "Os Juízes Adjuntos c o Processo Oral": e, 
entre outras leis, o Decreto-Lei n9 11.558, de 26 de abril de 1940. 
composto de 141 artigos, elaborado para adaptar o sistema judiciá· 
rio paulista uo "Código Nacional de Processo Civil". Essa, u razão 
pela qual o Desembargador Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz 
assevera que vi: cm "Costa Manso, o jurista c o artífice, técnico 
insupcr:1vcl da arte de legislar c organizar". 

Hú. contudo, alguns :~spectos da vida desse grande juiz que São 
Paulo deu :10 Brasil que merecem ser sempre c sempre postos cm 
relevo. Firmino \Vhitakcr, outra glória da Magistratura nacional, in· 
ccntivou Costa Manso a ingressar nu carreira c, depois, ao ser ele 
promovido para o Tribunal de Justiça c nomeado Procurador Geral 
do Estudo (ato permitido pela Constituição do Estudo então vigente) 
comunicou its Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de São 
Paulo o acontecimento, referiu-se à magnífica atuação do magistra· 
do no interior paulista pura dizer, a seguir, que o Governo do Estado 
o escolhera para confiar-lhe a Procuradoria Geral porque "Para 
defender os interesses do Est:ldo, para pugnar pelas liberdades pú· 
blicas, fat-sc preciso um homem de envergadura moral, de intcligên· 
cia robusta. um homem proho c firme". Essas qualid:~dcs possuía 
Costa l\l:~nso. 

Na Procuradori:~ Geral ficou atê 1924. Voltou, depois, a exercer 
iguais fun.,;lics de 1927 a 193 I. 

Contudo. cm 192X, por unanimidade, foi Costa Manso eleito 
prCSilkntc do C!!r~gin f'1ihunal de Justiça do Estado. Comprcensi· 
vcl, portanto, que deixasse a Procuradoria, para ocupar o nwis alto 
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pllSlo na Mugistnlluru ~studual. A todos, pori:m, surpr~~ndc o 
gr:tndc juiz brusildro: "Conliou-m~ o Pud~r Ex~cutivo - obs~rvou 
entrw ~m discurso d~ ugrad~cim~nlo - ao iniciar·~~ o quatrii:nio 
presidencial, a Procuradoria G~ral do Estado,~ ~u p~nso que não te· 
nho o direito d~ :tbundonar ~ss~ posto, para ocupar outro d~ maior 
gr:tduu~iio. Conto que os meus col~gas não r~prov~m a delib~racão 
'lu~ tomei. A ela nfto fui l~vado por sentim~ntos pcqu~ninos. Entr~ 
dois cargos incomp:ttív~is, opto ~xatam~nl~ pelo mais mod~sto, 
aqu~k ~m qu~ o ministro s~ despoja da Jutoridad~ judicial, para pos
tular anl~ os próprios colegas. Entre dois mandatos, que igualm~nl~ 
m~ d~svanc~ss~m. mant~nho·m~ liel ao qu~ primeiramente ac~itd". 

O compromisso primeiro. ainda que apenas formal, signilica 
mais para o notável magistrado do qu~ a posição de maior rel~vo ou 
v~ncim~ntos b~m mais altos. Era assim o Ministro Manuel da Costa 
Munso, qu~ gostuva, el~ mesmo, na sua docé: ironia cabocla, d~ s~r 
considerado juiz caipira. 

T~rminado o p~ríodo durant~ o qual s~ sentia comprometido. 
novumente seus par~s ekg~m-no Presidente para o bii:nio 1932-
1933. Aceitando, ~ntão, a alta inv~stidura, disse Costa Manso: 
"Duas v~zes solicitei e obtiv~ a graça de permanecer nas liteiras, 
como simpl~s soldado da justiça. Ainda agora. esforcei·m~ para não 
empunhar a insígnia d~ comando. Não foi ouvido: ob~d~ço. dis
ciplinado qu~ sou. por índole~ ~ducação, e porque assim correspon
do a um cativant~ gesto de amizade. Sim. Só o generoso calor da 
amizad~ poderia fazer germinar a minha candidatura, que não lancei 
nem acalentei". 

A brilhantíssima carreira de Costa Manso chegou ao ápice, 
quando chamado a ocupar assento no Supremo Tribunal Federal, na 
vaga do Ministro Soriano de Souza. Indicado em lista de cinco 
nomes. foi o único a merecer unanimidade na indicação, sendo os v o. 
los dados por juízes da envergadura de Edmundo Lins. Her
m~n~gildo de Barros. Bento de Faria. Arthur Ribeiro. Firmino 
Whitaker. Rodrigo Otávio, Edmundo Espínola. Plínio Casado. C ar· 
valho Mourão e Laudo de Camargo. A imprensa da i:poca regist.-a 
que esse fato constituiu acontecimento único na história do Supremo 
Tribunal. 

Sua fulgurante passagem pelo Pretório Excelso- 1933 a 1939-
revela u total confirmação de seu passado: retidão, dignidade, civis

mo. caráter innc.xivcl, conscii:ncia límpida, equilíbrio e imenso saber. 

O Sr. Henrique de La Rocquc (ARENA- MA)- Pc.rmite 
V. Ex• mais um aparte'? 

O SI(. OTTO I.Ell:\1..\~~ (ARENA- SP)- Com muita 
honra. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Gostaria de 
assinalar - hoje. quando comemoramos com tristeza mais um ano 
da morte do Presidente Getúlio Vargas. - que o Ministro Costa 
Manso assinou o manifesto da Revolução de 1932: que o Ministro 
Costa Manso foi um constitucionalista exaltado: que o Ministro 
Costa Manso militou a favor dos ideais constitucionalistas do grande 
Estado de São Paulo. c que, apesar de tudo isto. quando o seu nome 
chegou it aprcci:tção do Presidente Vargas. S. Ex• decidiu que nada 
daquilo pesava diante de um homem da cultura c da honradez do Mi
nistro Costa Manso: o que importava era c seu saber jurídico c a sua 
dignidade. E ele foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal Fc· 
dcr:tl. apesar de todos esses antcccdcnlcs políticos. 

O SI(. O'ITO I.Ell;\l..\;'1;~ (AREN!I- SP)- Diz \. Ex• 
muito bem. 

Na verdade. durante a Revolução de 1932, o Ministro Costa 
Manso exercia a prcsidéncia da Corte de Justiça do Estado. E. cxcr· 
ccndo esse posto. Costa Manso participou do Movimento Constitu
cionalista de 1932. 1-lú até provimento por ele subscrito. como 
Presidente da Corte de Justiça, interrompendo pralos. c juslilicando 
au.,éncias de magistrados c advogados. pois que cm Sào Paulo. 
:'tqucla i:p(H;a, todos eram soldados. S. Ex• participou da aclamaçfto 
du Embaixador Pedro de Toledo - Governador do Estado. assi· 
nando :t A ta 'Iuc deferiu ilquelc eminente paulista o compromisso 

solene de dirigir os destinos d~ São Paulo. /\pesar disso, tendo sido 
indi.:ado por unanimidad~ pelos próprios magistrados qu~ 
compunlmm, ~nlào, o Supremo Tribunal F~d~ral, cujos nomes 
:tc:tbci de ler. o P•esid~nle da R~pública, Sr. Getúlio Vargas, d~ 

quem se pode ter div~rgido, mas qu~ ningu~m n~gará que s~mpre 
prestigiou o Supremo Tribun;~l F~dcral. nomeou o Sr. Costa Manso. 
Ali:ts, for~oso i: rcconh~cer·s~ qu~ o Sr. Getúlio V Jrgas sempr~ es
colheu p;~ra comporem o Supremo Tribunal da Nação os juristas 
m;~is dignos~ mais capacitados. 

Muito obrtgado, portanto, ao aparte de V. Ex• 

Ao ~ns~jo do centenário do nascimento do Ministro Manuel da 
Costa Manso. desejei colocar em deswque, uma vez mais. a vida 
dcss~ grande brasileiro c ressaltar a sua notabilíssima contribuição its 
letr;~s jurídicas nacionais pela obra fecunda c generosa que nos kgou. 

Era o que tinha a diz~r. Sr. Presidente. (Muito b~m! Palmas. O 
orador foi comprimcntado.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - Josi: Guiomard - Josi: Esteves - Fausto 
Castelo-Branco - Pctrõnio Portella- Virgílio Távora - Agcnor 
Maria - Jcssi: Freire - Domício Gondim - Ruy Carneiro -
Mar.:os Freire - Paulo Guerra - Arnon de Mello - Luiz Cavai· 
canl~ - Teotónio Vilela - Luiz Viana - Eurico Rezende -
Benedito Ferreira - Accioly Filho - Evelásio Vieira - Otair 
Becker. 

O SR. PRESIDENTE (M>~galhaes Pinto)- Sobre a mesa. co· 
munic:tções que ser:to lidas pelo Sr. !•-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Do Líder da ARENA 
:\o Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DO. Presidente do Scn:tdo Federal. 

Senhor Presidente: 

Em 24 de agosto de 1976. 

Nos termos do~ I• do arl. lO do Regimento Comum do Con
gresso Nacional. tenho a honra de comunicar a Vossa Exceli:ncia. pa· 
ra os ucviuos lins. que esta Liderança deliberou propor a substi· 
tuiçüo. do nobre Senhor Senador Fausto Castelo-Branco pelo no
bre Senhor Senador Helvídio Nunes. na Comissão Mista do Congrcs· 
so N:tcional. que darú parecer sobre o Projeto de Lei n• 10. de 1976 
(CN). que "dispõe sobre a vigil:tncia sanitária a que licam sujeitos os 
medicamentos. as drogas. os insumos farmacêuticos c co;rclatos. 
cosméttcos. sancantcs c outros produtos, c dá outras providi:ncias" 

Aproveito a oportunidade par:t renovar os protestos da mais 
alta estima c distinta consideração.- Petrõnio Portella, Líder. 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DO. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente: 

Em 24 de agosto de 1976. 

Nos termos do* I• do arl. lO do Regimento Comum do Con
kresso Nacion:tl. tenho a honra de comunic:tr a Vossa Exccli:ncia. 
pltra os devidos lins. que esta Liderança dcllhcrou propor :1 subsli· 
tuiçiio do twhrc Senhor Senador L.ourival Baptista pelo nobre 
Senhor Senador Henrique De La Rocquc. na Comissão l-lista do 
Congresso Nacional. que darú parecer sobre o Projclti de Lei n" lO. 
de I'J7(, (CN). que "dispôc snhrc :t vigil[tncia sanitúria :t que licam 
sujeitos os medicamentos. as drogas. os insunws farmacêuticos c cor· 
relatos, cosmi:tkos. s:lllcantes c outros rrnuutos. c d:'t <'lllras provi
dencias". 
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.\prowilo a oportunidade p;tra renov;tr 11s protestos da nwis 
:lil;t estima o: distinta considcra,·;'tlt, -J>etrônio Portclla, Líder. 

Ern ~4 de ugosto de I 1!76. 
Do Lidcr d;t :\RENA 
:\n hcdcnti"inw Senhor 
Senador l\lag;lihàes l'inl<l . 
DD. l'resiJelllc J,t SenaJ,, Federal. 

Senhor !'residente: 

Nos tWlltlS do~ 11' do url. lO do Regimento Comum do Con· 
gresso N;H;i,tnal, tenho ;t hllilr'l de ~omunicur a Voss;t Excd~ndu, pa· 
r;~ os uevidos lins, que esw Liuerança deliberou propor u substi· 
tui,·àl> uo Jlllbre Senhor Senador :\ltcl'ir Leal pelo nobre Senhor Se· 
naunr Eurico Rct.cndc, na Comissrw Misl;t do Congresso Nacional. 
que d;1r:1 rarcccr sobre o Projeto de Lei n'' 10, de 1976 (CN), que 
"uisriic snbre ;1 vig.il;'1n~ia sanitúria a que licam sujeitos os mcui· 
c;11nentos, as drogas. os insumos farm:1ci:uticos c correia los. cosméti· 
Ctl>, sanc;llllCS C OUtrLlS JlrlldUlOS, C u:1 outras Jlrovidi:ncias", 

:\prttvcito a oportunid;1de para renovar os rroleslos d;t mais 
;li ta cslim;l c distinl;l consideraçrut.- Petrônio Portella, Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Mag;lihiics Pinto) - Seriio feitas as 
substituições solicit;1uas. 

Sobre a OlCS<l, l'rojctos de Ld que seriio lidos relo Sr. , .... 

Siio lidos os seguintes: 

PROJF.TO DE LEI DO SENADO N~ 201, DE 1976 

Dispõe sobre a doação de imóveis da União às entidades 
sindicais de empregados, para a construção de colônias de 
férias. 

O Congresso Nacion;~l dccrcl:1: 

:\rt. i•• f:" Unirw ;1u1orintda a doar. its entidades sindicais de 
cmprcg;~uos. imi>veis de seu p;~lrimônio, destinados à formação d< 
colôni;~s de l'éri;~s par;~ trahulhadorcs. 

,\n. 21' Os imóveis de que trata esta Lei deverão localizar-se cm 
úreas que ofereçam condições climatéricas c de infra-estrutura 
adcquau:~> à insl;~laçào ue colónia uc f~rias. 

:\rt. 3•.> O s~rviço uu Patrimóni•' da Unir"'· no prazo de 90 
lrHllenla) uias contados a partir da vigi:ncia desta Lei. indicarú m 
inHíl'eis que apresentem conuiçiics de serem doados às entidades 
sinuic"is. 

.·\rl. 4" Es1;1 l.ei entra cm l'igor na data de sua publicação. 
:\rt. 5" Revogam-se as disposições cm c:ontrúrio. 

Justificação 

:\s drias categorias de t rahalh;tdorcs. neste Pais. ni1o &.piicm 
ue c:ondiçcics para gozar a> férias anu;tis :r que têm direi lo. eis que c>s 
sinuicatos correspondentes ntlu contam com colónias de férias para 
Sl.!tiS as~tH.:ii!dns. 

Fm verdade, o que se I'Crilica, alualmcntc. é que o trabalhador, 
dur;~nte as férias. permanece cm sua casa. sem gmm de nenhum 
luer. pois sua m:rgra hol>:l '' impeuc de hospedar-se em balndrios 
litnr;'!l1cos ou cstac;ci" de :1gua. onde poderia recuperar as energias 
g;1~1a~ dur;111tc n anl'. 

hsa situac~n. impik-sc ressaltar. resulta cm prejuízo não".' uo 
trahalh;rdnr .• :omo também ua pr!>pria empresa. pois aquele sofre 
uma scrl':ivel queda cm sua produtivid:tuc. por nito dispor dn indis· 
rcn>{l\'cllatcr 

l'nr essa rat~n. tcmc>s para nús ser dever uo Pctdcr l't'thlicn 
enseJar condiçcics its entidad" sindteais de crnprcgados. para que 
estas construam colcínias de férias para seus a"oci;1dns. 

Í' precisamente esse n cthj~tivn central c.ksta propcJSiç:ln. que 
est:rhcb:c que :1 l ini~o dc>:rr."1 :tos sindrcatos de trah:tlhadores 
illll'l\·l'j<., \·jn._:u]adn<., ii "Cil ratrilt11.lllin, dt.:..,tlnad!l~ :t il1 1;1;daÇÜP dl' cn],·,. 

nr:rs ck lái:rs. 

Disp,ie, ainda,'' pro,kt~1d1t quem im!wds ueverfto ser loc;~li~>l· 
u,>s em úre~1 que ofereça wndic;iic:s clinwtéric;ts c infra·eSlrtilur;tis 
auequ;tU:IS :1 inst;ti;~ç:lll UC Ctl!Ôni;ts de férias, 

l'or uerradciro, prcccitu;~ que o ScrvÍ\,:tl do P;nrimônio da l!ni;'w 
JlrtllllOIW:'t :1 indic;~c;;'w dos imóveis que apresentem condil;iics ue 
serem dn;~dos :1s cntiu;~ucs sindic;~is. '"' rra1u de rllt,·cnta dias a p;lr· 
Ir r lia vil,!~rll;i;~ Ja Lei. 

'' meJ1u;~, i: de ;~ssinalar·se, ensejari1 ;~s nwis positivas reperc·us· 
s[>es de ,·;~r:ncr soci;tl, bcnelicianU<l )!randc número de trabalhadores, 
motivo· pelo qu;tl, esperamos, wnha a merecer o apctio dos ilustr~s 
m~mhros uo Con~resso N;tcion:tl. 

Sala lias Sess"ucs, 24 de a!!,OSlO d~ I '176.- Vasconl·dus Torr~s. 

1.:1,, Conti.,·s,;,.,,. d,• CtJI/,1'/ituiçiiu I! Ju.,·tiru. de• Eduw1·iio ,. Cultura,. 
de Fintlll('/1.1, I 

l'IWJ ETO I> E LEI DO SE~:\DO ~·· 2U2,1>E 1976 

:\lodific·:1 :1 r~daç:lo dos artigos 157, IS!! c 159 da 
Consolida,·:lo dus Leis do Trahulhu, :tpro\·ad:. pelo Decreto-Lei 
n'' 5.452, de('.' d~ maio de 1943. 

O Congr~sso Nacional decreta: 

Arl. I" O artigo 157 lia Consolidação das Leis do Trabalho. 
aprovaJa pelo Decreto-Lei n" 5.45~. de !•• de maio de 1943. p;tssa :1 
vil,! orar com a seguinte redução: 

":\rl. 157. A liscali1ação uo cumprimento das disposi· 
ções deste Capítulo, bem como a aplicação das penalidades 
pelas infrações. compete ;~o Departamento Nacional de Se· 
gurança c Higiene do Trabalhct (DNSHT), às Del~gacias Rc· 
gionais do Trabalho c, supletivamente. mediante au1orizaçl1o 
do Ministério do Trabalho. a outros órgãos federais, 
csl:lduais c municipais." 

Art. 2" O artigo 15R da Consolidação das Leis do Trabalho. 
aprovaua pelo Decreto-Lei n•.> 5.452, de I~ de maio de 1943. passa a 
vig<>r:tr c·om a seguinte redução: 

"Art. !58. Cabe csrccialmente ao Departamento Nacio
nal ue Segurança c Higiene do Trabalho: 

I - csiahelcccr normas c requisitos indispensúvcis à 
'eguranç:i c hir.icnc do l rabalho: 

11- conhecer. cm segunda e última instância, dos recur
sos Vtllunl[lrios ou de oficiO. das decisões proferidas pelos 
Dclcgauos Regionais do Trab;1lho. cm matéria de scgur:mça 
c higiene uo trabalho." 

:\rt. J•.• O artigo 159 da Con>olidaçllo das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.45~. de i" de maio de 1943. passa a 
1igorar wm a scguinlc rcdaç:io: 

"Art. 159. Cabe o:spct:ialmcntc its Delcg;1cias Regionais 
dn Trahalhct,nos limites oas suas respectivas jurisdições: 

I- vistoriar 1" eslahclccimcnlos industriais, vcrilicar se 
cm suas instalaçiies estão sendo observadas as normas c os 
requtsitos cxi)!ivcis para a segurança c higiene do trabalho. 
uctcrminanu<• a realitac;iio de ctbras ou reparos ncccssúrios. :t 
utilitac;;"' de equipamentos ou dispositivos dc segurança 
inuispcnsúl'cis. fix.tr pram para o cumprimento das cxigên· 
cias. "th pena de suspens:'to ua alividadc inuustri:tl. 

11- apnwar prnjetos de construção civil, soh o aspcctc> 
relativo :'1 segurança c higiene do trabalho. liscalizar a exccu
,·:in da nbra c interuil:'t·la. quanuo const:ilar desvios uo pr<>ie· 
tn original ou inohserv:'tncia de requisitos essenciais cst:thclc· 
cic.los na forma do item I do arlig<t I ~S: 

III - c1pcdir çcrtilicados referentes ao cumprimento 
d;rs dc·tcrminar;<ks deste Carít11ln." 

\rt.4" hta Lei cnlr:rrir cm 'i.~nr na d;rt:t ua s11a puhlic:tç;io. 
,\ri.~" Rcl'o~.tlll·SC '" disrnsir;i>cs cm c'cllllr[lrio. 
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J ustlficaçilo 

Em decorrência do alarmante aumento nos lndices de acidentes 
do trabalho, C!\Udaloso tem sido o volume de trabalhos e debates 
sobre o assunto, É freqUente a realização de conferências; 
p,romovem-se simpósios em todos os cantos do território nacional; a. 
quantidade de congressos de especialistas no problema de incontâ· 
·•el; o noticiário e os comentários pela imprensa são constanles. 

Entretanto, de prático, nada se faz no sentido de conter a 'asccn· 
ção das estatísticas referentes aos acidentes do trabalho, sobretudo 
nas indlistrias convencionais e na construção civil. 

Parece-nos, face a esse ponto morto, q:Je as a~:~toridades pú· 
blicas competentes em mat~ria de segurança e higiene do trabalho 
devem dispor de instrumentos legais mais eficientes, para coibir os 
abusos, a negligência e atê mesmo a ignorância, tanto de empre· 
gadores quanto de empregados, no tocante a providências mínimas 
que, se adotadas, modificariam o triste quadro social e econômico 
resultante desses sinistros. 

A legislação vigente" disciplina a matéria de maneira muito 
vaga, manietando as autoridades realmente interessadas em atuar 
efctivamcnte no setor de que tratamos. 

Realmente, cm recentes declarações à imprensa, afirmou o 
Secretúrio de Relações Públicas do Ministério do Trabalho, Sr. Alui
sio Simões Campo·s, que: "Infelizmente não existe em nenhum lugar 
da CLT um dispositivo que permita ao Minist~rio do Trabalho 
interditar obras de construção onde não haja condições de segurança 
para os trabalhadores". E, respondendo a questão formulada pelos 
participantes do I Congresso Nacional de Prevenção de Àcidentes na 
Construção Civil, dizia: "0 máximo que.o Ministério pode fazer é 
recomendar ils Prefeituras, que têm poder para aluar nessa :írea, a 
adoção da medida, interditando total ou parcialmente as obras que 
funcionam em condições inseguras de trabalho". 

Todavia, segundo estabelece a alínea b do item XVII. do 
artigo 89 da ConstituiÇ':io, compete à União iegislar sobre direito do 
trabalho, inclusive sobre um dos seus aspectos, vale dizer, a se
gurança e a higiene do trabalhador. Tanto isso é verdade, que todo 
um capítulo da Consolidação das Leis do Trabalho é dedicado ao 
assunto (Capitulo V). Jamais ocorreria, quanto à legislação federal 
nesse sentido, interferência na autonomia dos Estados e Municípios: 
a competência destas últimas entidades, com respeito à segurança e 
higiene do trabalho, é meramente supletiva, como se pode inferir da 
letra da parte final do vigente artigo 157 da CL T. 

Estamos rigorosamente afinados com a Lei Maior, portanto,~" 
pretendermos especificar as atribuições das autoridades federais em 
matéria de segurança c higiene do trabalho, colocando-lhes n;L~ 
mãos, expressamente, a competência de interditar cstahelecimentn~ 
industriais ou obras de construção civil, que dcsatend~tm aos 
requisitos búsi.:os destinados ;, prevenção dos sinistros c doenças 
decorrentes do trabalho. 

Estas, cm suma, as razões que nos animaram à iniciativa deste 
projeto de lei, que agora estamos submetendo à judiciosa apreciação 
dos eminentes p<tres. 

Sala da's Sessões, 24 de agosto de 1976.- Vasconcelos 'forres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N9 5.452, DE J9 DE MAIO DE i943 

Consolidação das Leis do Trabalho. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••• 

Art. 157. A fiscalização do cumprimento das disposições deste 
Capítulo compete ao Departamento Nacional de Segurança c 
Higiene do Trabalho (DNSHT), às Delegacias Regionais do Traba· 
lho c, supletivamente, mediante autorização do Ministro do Traba· 
lho c Previdência Social a outros órgãos federais, estaduais ou 
municipais. 

Art. 158. Cabe especialmente ao Departamento Nacional de 
S~gurança c Higiene do Trabalho: 

1- estabelecer normas referentes aos princípios con:;tantes 
deste Capítulo; 

II - ori~ntar a fiscalização da legislação concernente u ~eguran· 
ça e higi~ne do trabalho; 

III - conhecer, cm segunda e última instância, dos recursos 
voluntúrios ou de oficio, das decisões proferidas pelos Delegados 
Regionais do Trabalho em matéria de segurança e higiene do traba· 
lho. 

Art. !59. Cabe especialmente às Ddegacias Regionais do Tra· 
balho, nos limites de suas respectivas jurisdições: 

I - adotar as medidas que se tornem exigíveis, em virtude das 
disposições deste Capitulo, determinando as obras e reparações que, 
em qualquer local de trabalho, se façam necessárias; 

ll - fornecer certificados referentes ao· cumprimento das 
obrigações deste Capítulo. 
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(Às Comissões de Constituição e Jusriça, de Legislação 
Social, de Economia e de Finanças.) 

J>ROJETO DE LEI DO SENADO N9203, DE 1976 

Dispõe sobre a .concessão do ~alário-família aos 
trabalhadores autõnomos, pelo Sistema Geral da Previdência 
Social. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Aplica-se aos trabalhadores autônomos a concessão do 
salário-família, de que trata o artigo 22, da Lei n9 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, com a redação que lhe deu a L~i n9 5.890, de 8 de 
junho de 1973. 

Art. 29 Considera-se trabalhador autõnomo para os efeitos des
ta lei, os assim conceituados pela letra c, do artigo 49, da Lei 
n9 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Art. 39 Os critérios de ·concessão do salário-família são os fixa
dos pela Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 1963. 

Art. 49 As despesas decorrentes desta lei já estão incorporadas 
ao atual Plano de Custeio do Sistema Geral da Previdência Social, a 
cargo do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 

Art. 59 O Poder Executivo fixará normas regulamentares neces
sárias ao cumprimento desta lei, no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de sua publicação. 

Art. 5~ Esta lei entrará em vlgor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

justificação 

A presente proposição busca estender o salário-família, como 
beneficio previdenciário que hoje é, aos trabalhadores autônomos 
em geral pcrque alguns grupos de autônomos já 'percebem o 
beneficio, não cm razão de serem autônomos, pois como tais não te· 
riam nenhum direito, mas porque pertencem a sindicatos que fazem 
as vezes de empregador c, neste caso, os autônomos, para alguns 
efeitos, como é o caso do ~alário-familia, são tidos como emprega· 
dos. É o caso, por exemplo, dos estivadores, conferentes c outros 
grupos similares, cuja legislação especial lhes assegura o direito de 
percepção do mencionado beneficio. 

Neste caso o sindicato passa a assumir o papel de empregador. 
Apenas para ilustrar, citaremos o disposto no artigo I~. do Decreto 
n9 68.45l,c!e3ldemarçode:9il: 

"Art. !9 O Instituto Nacional de Previdência Social 
(INPS) poderá credenciar sindicatos de classe de trabalhado· 
res avulsos para o recebimento da~ contribuições e pagamcn· 
to das quotas de salúrio-familia, de acordo com a convcniên· 
cia e o interesse do serviço." 

Tendo cm vista que o dispositivo supra transcrito refere-se a 
trabalhadores avulsos, vamos trrtnscrevêr o inteiro teor do caput do 
artigo 20 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, cm sua atual 
redação: 

"Art. 20. A :ltu::l categoria de trabalhadores avulsos 
para a integrar, exclusivamente para. fins de previdência so· 

I 
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cit1l, t1 cutegoria de autõnomos, mantidos os sistemas de 
contribuição c arrecadação cm vigor," 

Está, pois, demonstrado, a nosso ver, à sociedade, que com 
~xccção dos trabalhadores autônomos filiados u sindicatos -
pesso:tl d:t orla marítima - os demais autônomos não fazem jus uo 
s:dário, ~mbora sejam segurados obrigutórios do Sistema. 

Ora, se o salúrio-família, i: um benefício previdenciário e se os se
gurados autônomos são filiados, obrigatoriamente, ao Sistema Geral 
d:t Previdência Social, não há como se lhes negar esse indispensável 
benefício, a não ser que se queira retirar desses laboriosos trabalha
dores direito liquido e certo, quando mais não seja, pelo menos, em 
razào da sistemática adotada a partir da Lei n9 5.890, de 8 de junho 
de 197 3, que os considerou como segurados obrigatórios. 

Demais disto, do ponto de vista social o salârio-famíliu 
constitui um inegável refori;o ao orçamento familiar do trabalhudor 
j,wem, pai de filhos menores, em idade escolar, cujos encargos 
avultum, de importânciu, na medidu em que: urge que todos os brasi
leiros c:studem e se preparem para um mercado de trabalho al
tumcntc: competitivo, 

Com estes sucintos subsídios nossa expectativa i: de que meus 
nobres pares possam enriquecer a proposição sob exame com seu sa
ber jurídico e sensibilidade social, em prol de milhares de trabalha
dores uutônomos que estão, ainda, privados do direito de percepção 
do salário-família. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1976.- Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 
Altera a Legislação da Previdência Social, 

"Art. 22. As prestações asseguradas pela Previdência Social 
consistem em benefícios e serviços, a saber: 

I -quanto aos segurados: 
a) auxilio-doença; 
b) :tposentadoria por invalidez; 
c) :tposentadoria por velhice; 
d) aposentadoria especial; 
c) aposentadoria por tempo de serviço; 
f) auxilio-natalidade: 
I() pecúlio: c 
h 1 salário-família. 
li -quanto aos dependentes: 
a l pensão: 
h) auxilio-rcclusãu; 
c) auxilio-funeral; e 
ti) pecúlio. 
III- quanto aos beneliciários em geral: 
a) assistência médica, farmacêutica e odontológica: 
h) assistência complementar; e 
c) assist~ncia reeducativa e de readaptação prolissional. 
* 1• O salário-família será pago na forma das Leis n9s 4.266, de 

3 de outubro de 1963. e 5.559, de li de dezembro de 1968. 
* 2• Pa;a os servidores estatutários do Instituto Nacional de 

Previdência Social. a aposentadoria c a pensão dos dependentes 
serão concedidas com as mesmas vantagens c nas mesmas bases e 
condições que vigorarem para os servidores civis estatutários da 
União." 

I .-i' Comi.utlrs de ConHituicào r .lustica, de Lcgislacào Social 
<'de 1-'inanças./ 

O SR. l'RESIIJE:-.TE (Magalhães Pinto)- Os projctos de lei 
scrúo puhlicadm c remetidos its comissões competentes, 

Sobre a mesa, requerimento que vai ~er lido pelo Sr. 1~-Secrctú-
rio. 

E lido o seguinte: 

IU\QUEIUMENTO N9377, DE 1976 

Nos termos do art. 22 do Regimento Interno, requeremos que 
cm data a ser previamente lixada, seja realizada sessão c:speci:tl 
dc:stinada a reverenciar :1 memória do ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek, patriota e homem público dos mais eminentes. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1976. - Mauro Bcnevides -
l.ázurn Barhoza - Paulo Brossard - Adalberto Sena - Ruy Santos 
- E\andro Carreira - Helvidio Nunes- Augusto Franco- I>anton 
Juhim- llt•nrique de l.a Rocque. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com o 
art. 279, inciso I do Regimento Interno, esse requerimento será obje· 
to de deliberação após a Ordem do Dia. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, ofi
cio 4ue serú lido pelo Sr. J9-Secretário. 

E lido o seguinte 

OFICIO SG:\1330 

Brasília, 24 de agosto de 1976. 

À Sua Excelência o Senhor 
Sen.tdor Dinarte Mariz 
Primeiro-Secretário do Senado Federal 

Senhor Secretário: 
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência seja feita a seguin

te retilicaçào nos :tUtógrafos do Projeto de Lei n~ 2560-B. de 1976, 
que "dispõe sobre a criação de cargos no Grupo-Atividades de Con
trole Externo do Quadro Permanente da Secretaria Geral do Tribu
nal de: Contas da União e dá outras providências": 

Acrescente-se ao Art. 89 

"Purágrafo único. Observada a escolaridade constante 
da p:trte linal deste artigo. os atuais ocupantes de cargos da 
Cttegoria de Agente Administrativo poderão concorrer. por 
;~scensão funcional, à classe inicial da Categoria de Técnico 
uc Controle Externo, de acordo com a sistemática adotada 
na [tre:t do Poder Executivo." 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exceli:ncia 
protestos de apreço.- Ocpurado Léo Simõc~. Quarto-Secretário, no 
exerdcio da Primeira Secretaria. 

O SR. I'RESII>E:-.ITE (!\1agalhães Pinto) - Atendendo à 
solicit:1çào em causa, a Presidência determina que o expediente lido 
scj;~ enc;~minhado à Comissão de Serviço Público Civil, primeiro ór· 
gi'1o técnico :14ue a matéria foi distribuída. 

O SR. l'RESII>ENTE (Magalhães Pinto)- Está terminado o 
período destinado ao Expediente, 

Presentes, na Casa, 56 Srs. Senadores. Há número regimental 
pura votuçào. 

Passa-se it 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 364, de 
1976, do Senhor Senador Fausto Castelo Branco, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial do 
Jornal O Gloho, de 18 de agosto de 1976. intitulado Médico 
de Família. 

Em vot:lçào o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento. Serlt feita a transcriçiio solicitada. 
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E O SEGUINTE O EDITORIAL CUJA TRANSCRI
ÇÀO E SOLICITADA: 

Mf:DICO DE FAMILIA 

Deslumbrante sofisticação tecnológica c a febre da especiali
zação, num País cm que a maioria das doenças ainda tem origem pa
rasitária c infecciosa, está provocando uma série de distorções no 
exercício da medicina curativa no Brasil, a partir da deterioração no 
relacionamento médico-cliente. Precisamos estimular a volta do 
médico de família, símbolo da profissão humanizada, recuperar a 
confiança no clínico geral -o que significa inclusive o barateamento 
da assistência médica particular- e repromover a vocação da medi
cina de saúde pública, hoje reduzida a expressões insignificantes. 

Esses Conceitos, possuídos de tão marcante teor de denúncia c 
advertência, partem do próprio Ministro da Saúde do atual Gover
no, Paulo de Almeida Machado, em entrevista ao O Globo de domin
go último, e contam na mesma edição com o pleno apoio de profes
sores e mí:dicos ilustres. 

O Ministro localiza a fonte original de tais acsvios no núcleo de 
formação dos profissionais, a Universidade, "onde se pensa mais no 
ensino médico do que na educação para o cxercic1o na medicina". 
Professores c estudantes acham-se igualmente envolvidos pelas mara
vilhas da tecnologia, pelas máquinas fazedoras de diagnóstico, 
enquanto os fatores nào-clctrônicos do conhecimento do paciente 
cm toda a sua estrutura fisiológica e psicológica vão sendo relegados 
para lugar secundário. O fascínio dos aparelhos, que não podem fi. 
car encalhados nas prateleiras do mercado de consumo, e bem assim 
o feitiço das especializações c subespecializações, praticamente 
alijaram do processo de cura um componente outrora de grande 
peso: a confiança do doente no clínico, capaz não apenas de tratar 
especificamente a enfermidade, como também de: revigorar no enfer
mo as energias vitais cm sua amplitude orgânica e psíquica. 

O Tema comporta exaustiva dctectação e análise. Estima-se a 
existência de 60 mil médicos presentemente em atuaçào no Brasil, 
distribuídos cm 41 especializações. Dos 8 mil médicos que as nossas 
escolas de medicina no Brasil formaram cm 1974, somente ~4 se espe
cializaram cm saúde pública. O Ministro Almeida Machado relata 
casos de modestíssimos hospitais do interior que, não dispondo 
sequer de instalações sanitárias adequadas, pedem-lhe 'bombas de 
cobalto e microscópios conjugados com televisão a cores. 

Atendendo a pequenos contingentes de clientela economicamen
te privilegiada, os especialistas desanimam os médicos generalistas e 
elevam o custo da doença. Há numerosos profissionais procurando 
ganhar a vida a curar cada tipo de moléstia, e poucos são utilizados 
numa política sanitária nacional que evite o surgimento ou o alas
tramento dos males. A medicina preventiva, à falta do estabeleci
mento de prioridades de caráter social, cede a vez à medicina indi
vidualista. O Brasil da csquistossomose, da doença de Chagas, ganha 
notoriedade internacional através de competentes cirurgiões plásti
cos, cardiovasculares, oftalmológicos. 

Quanto ao médico de família, não é necessário que volte de 
sobrecasaca c com os métodos e meizinhas do tempo dos nossos 
avós. Retornaria cientificamente atualizado, sabendo assumir c redis
tribuir responsabilidades, mas sobretudo oferecendo apoio moral, 
compreensão c conli'lnça. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2: 

uJscussão. cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 148, de 1975, do Senhor Senador Milton Cabral, que 
dispõe sobre a locação, pelas instituições de previdência, de 
imóveis do tipo popular para segurados com renda inferior a 
dois salários mínimos regionais, tendo 

PARECERES, sob n9s 52, 53,515 c 516, de 1976, das Co· 
missões: 

- de Constituição e .Justiça, J9 pronunciamento: pela 
constitucionalidade c juridiqidadc do projeto; 29 pro· 
nuncinmento: lrccxamc solicitado em plenário): pela consti· 

tucionalidade e juridicidadc do projeto, com a emenda que 
apresenta de nY 1-CCJ; 

-de Legislução Sociul - 1Y pronunciamento: favorável 
ao projeto, com voto vencido do Senhor Senador Domicio 
Gondim: 2Y pronunciamento: (rcexamc solicitado em plc
núrio): favorável ao projeto c contrário à emenda da Comis
são de Constituição c Justiça. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secrc:târio. 

C: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 378, DE 1976 

Nos termos do art. 310, alfnca e, do Regimento Interno, re
queiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 148, 
de 1975, que dispõe sobre a locação, pelas instituições de previ
dência, de imóveis do tipo popular para segurados com renda in
ferior a dois salários mínimos regionais, para a seguinte diligência: 
audiência do Ministério da Previdência e Assistência Social. 

Sala das Sessões, 24 de agosto de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovado o 
requerimento, a matéria sai da Ordem do Dia, para a diligência soli
citada. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 3: 

Discussão, em primc1ro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 243, de 1975, do Senhor Senador Osircs Teixeira, 
que determina a emissão de selo postal cm homenagem à 
mulher brasileira, tendo 

PARECERES, sob n9s 407 a 409, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade do projeto, nos termos do substitutivo que apre
senta: 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favo
ráveis ao projeto nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição c Justiça; e 

-de Finanças, pela prejudicialidadc. 

Em discussão o projeto e a emenda. 

Não havendo quem queira discuti-los, encerro a discussão. 
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental. 

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

Rejeitado. 

I: o seguinte o substitutivo rejeitado: 

EMENDA N9 1-CCJ 
(Substitutiva) 

Determina a emissão de selo postnl cm homenagem à 
mulher brasileira. 

Art. )9 O Poder Executivo determinará através da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) a emissão c colocação em 
circulação de selos cm homenagem à mulher brasileira. 

Art. 29 Esta Lei entrarã cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Rejeitado o 
substitutivo, passa-se à votação do projeto. 

Em votação o projeto. 

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

Rejeitado. 

A mutéria vai ao arquivo. 

• 
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É o s~guint~ o proj~to r~jeitudo: 

l'IWJETO DE LEI DO SENADO NY 2ol3, DF.I975 

Determina a ernissiio de selo post~l em homenagtm ii 
mulher brasileira. 

O Congresso Nacional dc:cr~tu: 

Art. I Y O Pod~r E.x~cutivo determinará, através da Empr~sa 
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), a emissão e colocação em 
circulação, de selos alusivos ao Ano Internacional da Mulher e em 
homenagem à mulher brasileira. 

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

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Passa-se à apreciação do Requerimento nY 377/76. lido no Expe
diente, solicitando a realização de sessão esp~cial do Senado, destina
da a rever~nciur a memória do ex-Presidente Juscelino Kubitschek 
de Oliveira. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Senado Federal realizará, opor

tunamente, sessão especial para a homenagem requerida. 

O SR. I'RESIDE:'>ITE (Magalhães Pinto) - Há oradores ins
critos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sem preconceitos, com o espírito desarmado, o Governo devia 
rdletir sobre o fato de ontem. o sepultamento do ex-Presidente Jusce
lino Kubitschek de Oliveira. 

Ele revelou a alma da cidade, dita desalmada, que se fundiu e 
confundiu com a alma da Nação Brasileira. 

Sinto·me à vontade para falar: nunca pertenci à sua paróquia 
política. O fato, objetivo e histórico, é que o Presidente Juscelino era 
um exilado dentro do seu País. Não tinha poder: e pela filosofia da 
i:poca, que transformou a pena política de dez anos em pena eterna, 
jamais poderia possuí-lo. Nem mesmo vir a ser Vereador em 
Diamantina. 

f'ois a despeito disto, o povo lhe prestou uma homenagem que 
só os gr~ndcs triunfadores podem receber, a eles sendo reservada. O 
luto oficial. decretado tardiamente, veio depois, muito depois, do 

0 luto nacional decretado pela Nação. O povo se apossou dos restos 
do proscrito como se fosse algo seu, que lhe pertencesse, e de que 
houvesse sido despojado. 

As sucessivas n~striçõcs aos direitos populares parece que se con· 
densavam no esquife de um perseguido c provocaram a explosão dos 
m~is nobres sentimentos populares: espontânea na sua naturalidade; 
majestosa na sua grandeza: disciplinada nas suas manifestações. 
como se fosse ou tivesse sido longamente ensaiada. 

O Sr. Jarhns Passarinho (ARENA - PA) - Permite V. Ex• 
um aparte" (t\sscntimcnto do orador.) - Nobre Senador Paulo 
Bross<~rd, todos nós que temos feito pelo menos alguma incursão na 
l-listóriil mundial. sabemos qual a capacidade de modificação dos 
sentimentos de um povo, a partir de um acidente trágico ou, como 
no c•~so de Júlio César, de um assassínio. V. Ex•, creio cu, -c nisto 
mostro uma das minhas deficiências porque não conheço precisa· 
mente a sua biografia, que é tão rica c tão sugestiva - talvez tenha 
se ... 

O SR. I'AliJ.O DROSSARD (MDB - RS) - V. Ex• se 
eng<~na: é extremamente rohrc. 

O Sr .. lnrh:t' l'us,arinhn (ARENA - PA)- Jf1 disse uma vc1. 
aqui. ;Jn seu nobre colega. Scnauor Leite Chave,, -- c me rcrmita 

repetir a V. E.x•- que u modéstia d~scubida í: uma forma simulada 
de vaidad~. nws no caso ... 

O sn. I'AliLO DHOSSARD (MDB- RS) ... Embora V. Ex•, 
outro dia, já tenha encerrado um brilhante artigo nos jornais du País 
mm esta palavra, dirigindo-se a mim ~ referindo·s~ à minha vaidade, 
rossl> Llitcr que, no caso, a observação não tem procedência. 

O Sr. Jarbas l'assarinho (ARENA- PA)- Eu sabia que esse 
meu artigo, um dia, recebia uma referência de V. Ex• Mas, 
considero ... 

O sn. J',\ULO DROSSARD (MDB - RS) - Pelo menos i: 
referi:ncia de um leitor. 

O Sr. Jarbas J>assurinho (ARENA - PA) - Primeiro, fico 
muito enriquecido com um leitor do seu porte; segundo, não sou dos 
que admitem a vaidade seja, em si, condenâvcl; depende do grau de 
vaidade. O vanitas vaniratis está no Eclesiastes. Acho que todos nós, 
inclusive homens públicos, temos a vaidade de exercer bem as 
missões que nos são confiadas, de nos desempenhar bem no papel 
que o rovo nos atribui. Isso, acredito ser um tipo de vaidade. A vai
d~de, para mim, só i: censurável quando ela sobreexcede, primeiro, 
os mi:ritos do vaidoso; segundo, quando ela está num campo inteira
mente condenável, que o do egoísmo. Mas, quanto à vaidade, por 
exemplo, que tem um professor brilhante como V. Ex• o é:, um 
Jurista notável, um dos grandes oradores desta República ... 
Diminuir isto é uma modéstia que soa de maneira falsa. Perdoe-me 
que lhe diga isso. 

O SR. PAULO OROSSARD (MDB- RS)- O assunto está se 
desviando um pouco, mas eu me sinto constrangido a declarar a 
V. Ex• que, a despeito da benignidade dos sentimentos que inspiram 
as suas observações e suas considerações a meu respeito, no intimo 
da minha consciência, não vejo motivo para ter vaidade alguma. Seja 
defeito ou não, posso ter muitos, mas este, pelo menos em relação ao 
que V. Ex• acaba de mencionar, digo como se estivesse num confes
sionário: não possuo. Mas, isto já estâ se tornando autobio,~:ráfico. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Só não posso 
aceitar o tom confessional porque V. Ex• o disse de público. Mas, 
de qu•liquer modo, digo-lhe que, em vez de virtude considero defeito, 
-se V. Ex' me permite. Por que negar o que V. Ex' é? A troco de 
qui:'! Se V. Ex• fosse um pregador da natureza de São Francisco de 
Assis, cu admitiria. Mas, V. Ex• é um combativo, um homem pú
blico. Mus, não vamos nos afastar do tema central. Ora, V. Ex• disse 
que o Presidente Juscelino era um homem exilado no seu próprio 
Pais. Eu ia dizendo no início deste desalinhavado aparte, que V. Ex• 
me concede com muita honra para mim, que não sabia se na bio
.grafia de V. Ex• a sua posição em relação ao Presidente Juscelino 
teria sido igual à minha. Durante algum tempo o ouvi com 
restrições: depois ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Não sei se V. Ex• 
estava no Plenário quando declarei que me sentia à vontade para 
fala r porque jamais pertencera à sua paróquia politica. 

O Sr .. Jar~as Passarinho (ARENA - PA) - A paróquia, no 
caso dele, merecia uma mitra, ou o báculo papal. Era bem mais do 
que a paróquia. Mas V. Ex', por exemplo, quando diz isso, me deixa 
~vontade, porque a figura do ex-Presidente Juscelino, no meu cntcn· 
der - c tive oportunidade de declarar isso com a maior lealdade 
pos~ivel, no momento cm que cu não perguntava a ninguém quais 
serium as repercussões das palavras que cu iria ditar -, talvez tenha 
sido comrrometida na pré-Revolução, exclusivamente, pela falta de 
uma ralavra firme na hora cm que a Nação se definia, como V. Ex• 
s~ definia. Talvez ai tenha sido, para a Revolução, o pecado mortal 
do ex-Presidente Juscelino Kuhitschcl; de Oliveira. Neste Congresso, 
numa tribuna semelhante àquela - ponjue infelizmente niio ê ;; 
mesma da minha çhcgada a esta Casa-, num só discurso que aqui 
fit, ;Jntc' de ser convidado rara Ministro do Trabalho c Prcvid~ncia 
Social do Presidente Costa c Silva, cu lhe fiz um elogio. Vindó no~• 
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br:~çus du Rtvolução como tu vinha, cu não ttria oportunid:~dt dt 
>cr homtm públicn nesta Rtpúblicu se nuo houvesse uma Rtvoluçito 
de m<tro,:o de I 'l64, porque no meu Estado, o Pun\, eu não tntraria nu 
vidu públic:~, j<tmais, porqut tsburraria nos princípios de conccssõts 
qut teria que f<ttcr, de nalUrcLa moral, pura fazer vida pública. 
Etllilll, ULJUi, cu lhe fiz um elogio pela cri<tçào de: uma estrada, pelo 
r<tsgar de uma estrada que foi realmente aventureira, mas que mos
trou um dos aspectos fundamentais da personalidade: do Prtsidtntc: 
era a autocontíança. Então, enquanto o Engenheiro Rtgis 
Biuencourt recusava-se a aceitar a missão pela rtsponsabilidade de 
engenheiro que não tinha um pré-projeto organizado, o Dr. Waldir 
Bouhid, no momento em que o Presidente lhe perguntou: "dando
lhe o dinheiro, aceita a missãoT- talvez o Dr. Bouhid estivesse mais 
inttrc:ssado na primeira parte da frase do que: na stgunda, e aceitou a 
missão. E o fato i: que nós tivemos uma estrada construída sem pro
jeto. Mas isto signitícou para o meu povo, nobre Senador Brossard, 
que deveria $er uma antípoda do de V. Ex•- e não o i:, graças <t 
Deus: i: apenas geogratícamcnte·- a ruptura do insulamento em que 
vivíamos, O Presidente leve a coragem de ligar Brasília a Bdi:m. E 
mais, no meu entender, teve a coragem de caracterizar no brasileiro 
uma autoconli<tn<;a que rompia um tabu talvez derivado de uma 
heran'ça colonial: o de que nós aceitávamos que somente houvesse 
capacidade de realilar grandes empretndimcntos se houvesse um 
nome franci:s ou afrancesado, aculturado no Brasil, para a realização 
desses fatos. Então, acho que aí estaria uma explicação. Não tenho, 
neste: momento, a condição de porta-voz, nem do Governo. Falo a 
V. Ex• eminentemente em caráter pessoal. Acho que se o ex
Presidente Juscelino -que, indiscutivelmente, foi um homem cujo 
saldo i: altamente favorável em sua vida pública em relação aos erros 
que possa ter cometido - houvesse tido uma atitude tírme na pré
Revolução de 1964, evidentemente não teria sofrido as punições da 
Revolução a que pertenci e pertenço, a Revolução à qual V. Ex• 
pertence e da qual se desaveio a partir do momento em que a sua 
..:onscii:ncia lhe indicou outro rumo. Por isso, peço a V. Ex• apenas 
que considere este f:no. como V. Ex• diz, do tardio reconhecimento. 
Não foi tão tardio como se supõe. É evidente que era a primeira vez 
que o Governo da República - estou dando uma interpretação, 
insisto, eminentemente pessoal - via-se a braços como esse- fato a 
rcspd:o de um homem que havia sido punido por uma Revoluçiio, 
que o Presidente Geisel (epresenta, como representaram os quatro 
Presidentes revolucionários, no momento em que ele tinha que to
mar uma decisão cm relação àquele fato. Mas a família do ex
Presidente Juscelino Kubitschek recebeu a mesma informação de 
que inclusive as honras oficiais lhe seriam prestadas e recusou essas 
honras -o que i: um direito da família. Mas o Governo não faltou. 
mesmo correndo o risco de ser inte~pretado por alguns radicais como 
fuendo uma revisão de conceitos revolucionários. 

O SR. I'AUI.O 8ROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, 
cu niio gostaria que o registro que estou a fazer. com a maior tran
qüilidade c com a isenção de que sou possível. .. 

O Sr .. Jarhas Passarinho (ARENA - PA) - E é possível de 
muito ... 

O Sll. I'AlJLO IJROSSARD (M DB- PA)- ... fosse desviado 
por considerações ainda que interessantes: por discussões ainda que 
úteis: por apreciações ainda que esclarecedoras. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, falo hoje. neste momento, 
porque senti necessidade de falar. O tema que pretendia versar hoje, 
dizia respeito ao Acre, uma vez que nós rio·grandenses, temos certa 
pretensão sobre aquele território: c roçaria até pelo Pará, onde tam
bém devem existir algumas regalias para os rio-grandenses. dado que 
o trab•tlho magistral de Rio Branco se baseou fundamentalmente na 
obra de Joaquim Caetano da Si!va, lá do Jaguarão, obra que Rio 
Branco cita mais de sescnta vezes na sua memória. O assunto que cu 
pretendia versar hoje era outro, Sr. Presidente, Srs. Senadores. mas 
·;ntendi de tratar deste, hoje c não amanhã: c para n~o dizer mats 
nem menos do que ayuilo que me pareceu o essencial, rascunhei ai· 
punws linhas. sem scyucr ter feito a sua rcvisilo. 

O Sr. Jurbus l'ussurinho (ARENA- PA)- Permite V, Ex• um 
aparte'! 

O SR. 1'.\UI.O HROSSARD (MDH- RS)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Jurbus l'ussHrinho (ARENA - PA) - A fidalguia com 
4uc V. Ex• reveste suas palavras desencoraja a continuação do 
pedido de aparte. V. Ex• diz mesmo que ainda que os apartes sejam 
esclarc~.:edorcs, ainda que eles sejam cabíveis, V. Ex• não gostaria de 
ti:- los: c eu me senti succionado pelo verbo de V. Ex•, exatamente, 
para tentar traler este esclarecimento, esta informação, c me 
sentindo muito à vontade porque vejo cm V. Ex• o companheiro dos 
mesmos sentimentos anteriores à Rl:voluçào de 64. Ora, quando V. 
Ex• dil, por exemplo, que o ex-Presidente Juscelino não poderia ser 
nem Vereador de Diamantina, i: evidente que V. Ex• cstã fazendo 
uma frase de efeito c, evidentemente, V. Ex• provoca um homem de 
Governo. 

O Slt I'AULO BROSSARD (MDB - RS) - Infelizmente._ 
nobre Senador, a frase não é: de efeito. Pergunto a V. Ex•: se o extinto 
Presidente quisesse disputar um cargo eletivo, fosse em Diamantina 
ou fosse em qualquer outro lugar, pela lei atual, ele poderia fazi:-lo? 

O Sr. Jarbas l'assarir.ho (ARENA- PA)- V. Ex• não há de 
querer uma resposta, apenas, de ·sim ou não; ou quererá? Porque aí 
há de me lembrar a estória de um famoso juiz que exigia que o réu 
respondesse sim ou não, ati: que o réu lhe disse que não poderia 
assim responder porque poderia formular ao Juiz esta pergunta: o 
Meritíssimo ainda bate em sua mulher? Se ele respondesse sim ou 
não estaria mal. em ambos os casos, porque num caso jâ bateu, no 
outro continuaria batendo. Eu daria a resposta a V. Ex•. É evidente 
que o ex-Presidente Juscelino não se canditaria a Vereador por 
Diamantina. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Não poderia 
candidatar-se! 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- É evidente que um 
Presidente da República da qualificação de S. Ex• tinha percorrido 
todo o itinerário político com êxito, dos cargos que esta República 
po~sui: mas, ele estava sob uma restrição de natureza revolucioná
ria. Ninguém negou isto. Ninguém negou isto. Ele estava com o 
direito ativo do voto, mas não estava com o direito passivo do voto. 
Então, V. Ex• pode, desde logo, alinhar desde Vereador de 
Diamantina até: a própria Presidência da República. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Exato! Eu 
peguei a porção quantitativamente menor, a menos expressiva, a do 
mandato de Vereador na sua cidade natal, ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Não sei se seria a 
menos expressiva. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... porque quem 
não pode ser Vereador. não pode ser Deputado estadual: como não 
pode ser Prefeito: não pode ser Govern;tdor: niio pode ser Deputado 
Federal: não pode ser Senador: não pode ser Presidente da 
República. 

De modo, nobre Senador, perdoe-me V. Ex•. procurei ser 
ex ato. sem deixar de ser conciso, tudo dizer cm apenas uma frase. 

O Sr .• Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Não. V. Ex• não 
foi inverídico. É diferente do que estou dizendo. Apenas V. Ex• ar
quitetou uma frase de efeito, pois todos nós sentimos o problema cm 
que o País ainda se debate cm relação às restrições. com referéncia 
àquelas pessoas que receberam sanções revolucionárias. É evidente 
que se V. Ex• admitisse que o Presidente Juscelino Kubitschck de 
Oliveira poderia ser candidato a Presidente da República. numa elei
ção di reta, V. Ex• estaria admitindo toda uma modificação do 
quadro atual: não só para ele como para todas aquelas pessoas que, 
rndusive, fkaram 1.1uites com a justiça revolucionúria. Daí por que 
adw que centrar o pr,1blema num homem que nós todos respei· 
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tamos, cuja m~mória ont~m. aqui, r~c~b~u a hom~nagem de todos, 
tanto do MDB como da ARENA, não caracteriza bem o melhor dos 
exemplos em relação as diliculdades por qu~ passamos. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Sr. Presidente, 
vou continuar e V. Ex• há d~ verilicar que o alcance do meu 
pronunciamento é: e era outro; visava a outro objetivo, c não 
desejava, exatamentc, discutir questões como esta que ensejam uma 
larga discussão ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Lastimo se tirei V. 
Ex• do rumo do seu discurso. 

O SR. i>AULO BROSSARD (MDB- RS)- ... e que eu gos
taria de discutir largamente. Mas, vou resistir e, ainda agora, não 
vou discutir, embora este fato tenha contribuído para mostrar a pro
funda metamorfose ocorrida, a grave e nociva metamorfose, a meu 
juizo. Disse que não ia abordar e já comecei a faz~- lo, Sr. Presidente. 
Mas. vou resumir tudo em uma frase, dizendo que compreendo, não 
aplaudo. não justilico, ou posso aplaudir e posso justificar, mas 
coloco-me numa posição absolutamente abstrata, para dizer que 
não aplaudo nem justilico um ato praticado imediatamente após ao 
irrompimcnto de um surto revolucionário. Simplesmente compre
endo, não aplaudo, não justifico, não defendo, não condeno, 
compreendo. E. ao dizer que compreendo, desde logo adianto e 
concebo que terão sido prati::ados atas merecedores de aplauso e de 
estigma. 

Agora, o que já não posso compreender mais é quando se tenha 
estabelecido que as pessoas atingidas por essa pena de natureza 
estritamente politica, pelo prazo certo, e determinado de 10 anos, 
passado este tempo, continuem como precitos. Isto me revolta, isto 
me repugna. isto me tira a tranqUilidade da a! ma. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex•? 

O SR. J>AliLO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, 
encerro aqui, agora, de vez, este assunto, porque quero voltar ao 
meu pronunciamento, que haveria de ser, como disse, Sr. Presidente, 
cm tom tranqUilo, quase familiar. E se a Taquigralia tivesse caractc· 
res para registrar a indignação da alma o leria feito ao documentar 
as minhas palavras derradeiras. A minha educação jurídica, diante 
de uma coisa dessas, faz com que a repugnância chegue ao ponto da 
indignação. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Antes que encerre, 
já que V. Ex• disse que não ia tratar- e tratou- do assunto, eco
mo solicitou aparte a V. Ex•, antes de mim, o nobre Senador Rober
to Saturnino, pediria que V. Ex• me honrasse com um aparte após 
ouvir o colega da bancada de V. Ex• 

O SR. PALILO BROSSARD (MDB- RS)- V. Ex• tem to· 
das as preferências, inclusive de falar após. 

Ouço o nobre Senador pelo Rio de Janeiro. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Senador Paulo Bros
sard. por séculos c séculos, enquanto existir a Nação brasileira, o 
nome de Juscelino Kubitschek há de ser lembrado c enaltecido como 
o Presidente que mais se identificou com a almn do seu povo. E, com 
base nessa identilicação, construiu uma obra capaz de eliminar aque
le sentimento de inferioridade, a que se referia hã pouco o Senador 
Jarbas Passarinho, e infundir ao brasileiro um alto grau de 
autoconfiança. Mas, creio que V. Ex• queria ir além da prestação de 
uma homenagem, que é justa. 

O SR. J>AUI.O BROSSARI> (MDB- RS)- O meu objetivo 
era outro. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - Quero crer que 
V. Ex• queria se referir ao sentimento nacional, ao valor do 
sentimento nacional c iJ necessidade de se auscultar o que h ii por trás 
deste scntimen!O. 

O Slt I'AlJI.O IIROSSARD (MDB- RS)- A primeiru frase 
do meu pronunciamento indicava isso. 

O Sr. Roberto Suturnino (MDB- RJ)- Porque esta, realmen· 
te, a lição que se pode tirar de todos esses futos: é que estruturas 
politicas, estrull:ras cconõmicas são coisas que se podem pretender 
reformar, transformar atravi:s de leis, mas o sentimento nacional não 
se reforma, não se transforma, de existe, i: um dado da realidade, e 
sobre ele i: que se deve procurar construir a Nação, conduLir a 
Nação, se assim se pode dizer. Então, a necessidade de auscultar o 
sentimento nacional e, a partir dele. reformar as estruturas e 
construir alguma coisa nova, é fundamental. Parece-me que este era 
o n úcl.:o central do s.:u discurso, dai a razão de dar este aparte com o 
propósito, talvez, se for o caso, de reconduzi-lo ao leito ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Permita-me 
V. Ex•. Parece-me que sou cu o acusado de tirá-lo do leito do seu 
discurso, e já que o Senador pelo Rio de Janeiro o reconduz, c já que 
V. Ex•. numa fascinante forma de desenvolver o seu estilo oratório, 
diz que não fal fazendo, di;.~ que não trata tratando, e diz fugindo do 
assunto ~ele se adentra e se aprofunda, permita V. Fx• que eu lhe 
diga: primeiro. que nenhum de nós, desta bancada à sua ilharga 
esquerda, cometerá mais que a imprudência, a injustiça de atingir a 
memória do ex-Presidente Juscelino Kubitschek; ninguém jamais 
atribuiu isto antes. 

O SR. (>ALILO BROSSARD (MDB- RS)- A ninguém foi 
atribuído. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - De modo que 
ouvíamos em recolhimento, aqui, pelo nosso partido, jâ nesta altura 
assim credenciado pelo Líder do Governo, a palavra carinhosa do 
Senador c Ministro Gustavo Capancma, que fez questão de fazer um 
discurso inteiramente desordenado. Em que a vaidade possível de 
um dos homens mais lúcidos e mais ilustres desta República cedeu 
diante do des.:jo de deixar que o coraç'io falasse. 

O SR. PAULO BROSSARO (MDB - RS) - E fez um 
discurso primoroso, se V. Ex• me permite. 

O Sr. Jarl!as Passarinho (ARENA- PA)- Eu vi quando V. 
Ex• o cumprim~ntou à distiincia. E talvez tenha até tirado do nosso 
ilustre colega as dúvidas de que, estilisticamenle, S. Ex• se tivesse 
saído mal. Mas, não interessava o estilQ, o que interessava era o senti
mento ~. também, algumas frases que me pareceram realmente 
delinitivas, quando S. Ex• salientou, por exemplo. a identidade que 
me parece - segundo a própria Plliavra do Senador Gustavo 
Capanema - fatal entre o destino do grande homem e a tragédia. 
Ora, nenhum de nós cometerá a ignomínia de insultar a memória de 
um homem que ainda ontem baixou à sepultura, pelos braços de seu 
povo. mas nenhum de nós poderá, com a responsabilidade que teve, 
como nós tivemos, num movimento revoluciol'ário neste Pais. repito, 
nenhum de nós terá a covardia de renegar os seus princípios. Disse, 
certa vez. que o ex-Presidente foi atingido porque não teve, na pré
Revolução, no auge da pré-Revolução. uma dcliniçào clara, rrccisa, 
cm relação ao destino do Pais, naquele instante, como V. Ex• vinha 
se batendo no Rio Grande do Sul. e outros de seus colegas, hoje, 
hatcndo-se cm menor escala por este Pais inteiro. O que não denigre, 
de maneira alguma. a ohra que o ex-Presidente Juscelino Kubitschck 
deixou neste País, mas o que prova, em favor da Revolução: 
primeiro. por ter deixado aberto este Congresso o tempo todo; segun
do, pela oportunidade de deixar que V. Ex• faça o discurso que csti1 
fazendo. chamando a atenção da consciência nacional: diferente, por 
exemplo. de uma revolução portuguesa que, imediatamente. fez cm 
25 anos o mínimo de cassação dos mandatos políticos dos seus gran
des vultos daquela história. Então, o que se passa aqui não é a 
condenação do ex-Presidente Juscelino J\ubitsehek de Oliveira, mas 
sim o reparo a essas declarações que V. Ex• pretendeu fner, como 
disse, tão fnmiliarrnentc, dando a id~ia de que a faria sem polêmica, 
quando declara qu~ o Governo tardiamente se associou a estas 
dcmonstruçôcs. Este Governo é basicamente revolucionário; era n 
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O SR. I'..\ l/LO OROSSARO (MDB- RS)- Sou cxtrcmamcn· 
te grato a sua gcntiltlU ... 

O Sr. I'L•trõniu l>ortellu (ARENA - PI) - Mas, V, Ex• me 
interrompeu o aparte c praticamente, cu perdi o fio dele, vou tentar 
reconstitui-lo. 

O SR. PAULO BROSSr\RD (MDB- RS)- Peço a V. Ex• 
ultime: o aparte, para que cu possa retomar o meu pobre discurso. 

O Sr. Jarbas l>ussarinho (ARENA - PA) - Não apoiado, 
quanto ao pobre. 

O Sr._l'etrôllio l'ortella (ARENA - PI) - Quero dizer que 
prcocupaçoes dc um homem de Estado, que tem que medir as 
conseqUências do seu ato, a ambivalência - como bem acentuou 0 
Senador Jarbas Passarinho- de um ato que se prestaria, necessaria
mente, a outras interpretações, requereriam meditado exame, acura
do estudo, para que, ao lado da justiça que se impunha, equívocos 
não se ensejassem. Foi isso o que aconteceu. Houve ato de grandeza 
do. Governo --: nobreza e grandeza - que faço questão de aqui 
assmalar- olvidando o antagonismo entre o ilustre morto e a Revo
lução, prestando-lhe a homenagem devida no momento em que se 
traumatizava a opinião pública brasileira, com o infausto aconteci
mento. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um 
ap~rte, em aditamento, nobre Senador? (Assentimento do orador). 
Sei que V. Ex• está ávido de recolher-se ao leito do seu discurso. 
Mas, a esta altura tenho a impressão de que o seu discurso saltou do 
leito c cst{i inundando as margens, ... 

O SR. I'AULO BROSSARD (MDB- RS)- E transbordou ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- ... e dentro delas é 
que nos devemos bater. Tenho o maior respeito pela decisão que on
tem tomou o eminente Presidente desta Casa, mas reconheço, com o 
nobre Líder, que o grau de responsabilidade do eminente Senador 
Magalhães Pinto- na decisão que tomou, sem a ninguém pedir que 
a ele se associasse nessa responsabilidade- era limitado, limitado às 
atribuições de S. Ex• O nobre colega, o Senador Mauro Benevides, o 
Senador Gustavo Capanema e eu, em seguida, rasgamos o Regi
mento, na hora em que assinamos o requerimento, e a assinatura de 
V. Ex• lá se encontrava antes da minha. 

O SR. I>ALJLO.BROSSARD (MDB- RS)- Em terceiro lu-

O Sr. Jarhus Passarinho (ARENA- PA)- A sua, cm terceiro 
lugar, e a minha, em quarto ou em quinto. E o Regimento é muito 
claro: o requerimento de levantamento da sessão, por motivo de pe
sar, só é permitido em caso de falecimento do Presidente da Rcpúbli
.:a, do Vice-Pre.~identc d:•. República, ou de Membro do Congresso 
Nacional. Em nenhum desses casos estava situado o ex-Presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. Entretanto, tivemos, nós todos, 
ARENA c MDB, a coragem, nos limites das nossas atribuições, de 
infringir, inclusive, o Regulamento c assinar documento dessa 
natureza, também assinado pelo Líder do Governo. Portanto, veja o 
ilustre colega que a única coisa que reclamo de V. Ex• é que não se 
diminua o gesto de grandeza que o Governo teve. Seria mais fácil 
talvez para V. Ex', dissociado hoje que está das hostes iniciais, mas 
não seria tão filei! para aqueles que tomaram a decisão, num momen
to que significava, como disse, o perigo de até sermos acusados de 
est:tr fazendo revisionismo de natureza histórica. Sinto-me bem cm 
ter rompido o Regimento na companhia de V. Ex•, que é um jurista. 

O SR. I'Alii.O 8ROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, 
no que me toca, dou ambas as mãos à palmatória do nobre Senador 
.larbas Passarinho. 

O Sr .. Jnrhns Passarinho (ARENA- PA)- Eu não a uso. 

O SR. I'AULO BROSSARO (MDB - RS)- Ali{ts, colho a 
oportunidade para confessar a minha pouca informação cm matéria 
rcgimcntal. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA -.l. PA) - Apesar de ser 
V. Ex • colega de Bancada do Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. I'AULO BROSSARD (MDB- RS)- No entanto, sin
to-me na obrigação, em face da censura que à Presidência se conti
nha no aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Perdão. Censura, 
não. Elogiei a ação. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... do contestar 
que o Presidente a ninguém tenha ouvido. Posso afirmar, sinto-me 
na obrigação de como testemunha, que o Presidente ouviu dois 
Senadores: um, da maior qualificação; outro, notoriamente 
despojado de qualificações. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex• me permi
te? (Assentimento do orador.) 

Gostaria de substituir ouvir por submeter. S. Ex• não submeteu, 
ouviu. Não se submeteu à decisão alheia. Ouviu, com a decisão que 
S. Ex• teve e a capacidade de tomá-la por si próprio. Nisto, con
cordo plenamente com V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Apenas digo 
isto: o nobre Presidente Magalhães Pinto talvez jâ estivesse, e acre
dito que sim, com a decisão tomada, mas só fez cumpri-la depois de 
ouvir dois Senadores: um da ARENA, outro do MDB. 

O Sr. l'etrônio Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. I'AULO BROSSARD (MDB - RS) - Um, eminente 
por todos os títulos; o outro, despojado de títulos. Quando ao seu 
Gabinete chegou o Senador Mauro Bcnevides, a decisão já fora to
mada e executada. Se disse isto, foi apenas para completar um fato 
histórico, do qual poucas pessoas foram testemunhas. 

Sr. Presidente, peço licença para prosseguir meu pronunciamen
to, c quase devo recomeçá-lo, a fim de que ele possa ser melhor 
compreendido ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- O Acre e o Rio 
Grande do Sul se encontram. 

O ~R.I'AULO BROSSARD (MDB- RS)- ... pqra que a Ca
sa, agora enriquecida por novas figuras, verifique o cuidado que tive 
cm colocar o problema, mas não vou ter o mau gosto de voltar sobre 
as minhas próprias palavras. Conto com a benevolência do Senado, e 
vou prosseguir, Sr. Presidente, depois do longo caminho percorrido. 

O povo se apossou dos restos do proscrito, como se fosse algo 
seu, que lhe pertencesse e de que houvesse sido despojado. As suces
sivas restrições dos direitos e prerrogativas populares, parece, se 
condensava no esquife de um perseguido, e provocaram a explosão 
dos mais nobres sentimentos populares, espontâneo na sua naturali
dade, majestoso na sua grandeza, e disciplinado nas suas manifes
tações, como se fora algo longamente ensaiado. 

O que a mim impressionou, de maneira particuiar, foi a coexis
tência de dois sentimentos, presentes em todo o acontecimento - o 
pesar profundo conjugado a uma alegria virginal. A um tempo, a lá
grima e o canto. A dor pungente que abate, e um frêmito festivo de 
vida, corno se algo novo estivesse a nascer, ainda molhado das águas 
do dilúvio e perturbado pela luz do Sol, que visse pela, primeira vez. 

O ritmo foi menos de luto, que de triunfo. Lágrimas e aplausos. 
Os cantos religiosos cntrccortados por palmas festiva& no meio da 
missa, interrompendo a cerimónia religiosa. A nota triunfal acabou 
por dominar a nota de tristeza. O que deveria ser um lamento se 
converteu cm hino. 

Isso me impressionou de forma singular c marcante . 
Daí porque, Sr. Presidr.ntc, tão impressionado fiquei que 

entendi de hoje- nào amanhã- ocupar esta tribuna, que é a tinica 
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prirndra 1'<:1. qu<: <:nfr<:nwva o caso dt uma pr<:Stllç~o pública d<: 
tributo a um hom<:m I.JU<: a própria R<:voluçào houv<:ra punido. E d<: 
tinha I.JU<: l<:var <:rn consid<:ra~ào I.JU<: o ato I.JU<: <:!<: tomuss<: d<:v<:riu 
ser julgudo ;tmbivul<:nt<:m<:nt<:, por alguns qu<: julgariam que ai.Juilo 
signilic;ari•t uma r<:visilo d<: conc<:ito <:ati: podiam s<: voltar contra o 
üol'<:rno. <:xatam<:nt<: na bas<: d<: sust<:ntaçilo d<:st<: Gov<:rno c por 
aqueks qu<:, como o povo brasil<:iro, <:Sp<:ravam um;t palavra do 
gowrn:ant<:. Por isso <:U lh<: diss<: qu<: não fal<:i como Vic<:-Lídcr. fal<:i 
<:llmo seu companhdro dt Congresso, para pedir a V. Ex• qu<: <:ssa 
e.\prc:ssào ''d<:monstração tardia" não ficasse sem um r<:paro. É 
provávd I.JU<: V. Ex• tivesse tomado uma atitude no primeiro minuto. 
se foss<: Pr<:sid<:nt<: da R<:pública, mas tambi:m não i: justo que V. Ex• 
cond<:n<: aqud<:s qu<: levaram algum tempo. pensando entr<: os prós e 
os contras d<: uma homenagem que dc:viam prc:star e qu<: acabaram 
a.:hando I.JUC: <:ra devida. A mim basta qu<: a homenagem tenha sido 
pr<:st;ad:t<: qu<: tenha sido recusada pda família do <:x-Pr<:sid<:nt<:. 

O SR. PAULO IJROSSARD (MDB- RS)- Sr. Pr<:sident<:, 
muis uma vc:z dc:ploro que: a minha oração tivesse: tomado rumos tão 
amprc:vistos para mim. Mas. vou retornar aos seus termos, não po
dendo fazi:-lo. <:ntr<:tanto. sem dizer duas palavras em razão do apar
te do nobre Senador, que dando explicações ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Pessoais. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)-... acerca da 
punição do ex-Presidente deu explicações que não foram solicitadas. 
pdo m<:nos por mim, nem estava nas proximidades do debate. mas 
ent<:ndeu de dá-las. S. Ex•. então aludiu àqueles que defenderam os 
ideais da Revolução e que continuam defendendo a chamada Revolu
ção, c àqueles que, como não tenho bem presente a palavra. não vou 
r<:p<:tir com infidelidade. 

O Sr. Jarhas l'assarinho (ARENA - PA)- Aqueles que dela 
se d<:savi<:ram. que i: o caso de V. Ex• 

O SR. I' A LI LO BROSSARD (MDB- RS)- Não gosto de fa
lar cm mim. Sr. Pn:sidente. 

O Sr. Jarhas Passarinho (ARENA- PA)- Não. Apenas lem
hrci o qu<: haviu dito. 

O SR. l'Al!LO BROSSARD (MDB- RS)- Mas. chamado 
assim ao debate, devo dizer que a desavença decorr<:u àa minha 
fidelidade aos ideais, pelos quais eu aceitara o movimento in
surreicional. 

O Sr .• Jarhas Passarinho (ARENA - PA) - Conhecemos o 
ronto de vista de V. Ex• 

O SR. I'AULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas. facil seria 
aceitar tudo que veio depois, e cu preferi resistir ... 

O Sr .. Jarha~ l'assarinho (ARENA- PA)- Talvez fosse mais 
difícil do que V. Ex• supõe. 

O SR. I'Al'LO BROSSARD (MDB- RS)- Preferi mistir. 
rara ser tiel. continuando a ser apenas c tão-somente o mesmo ho
mem. 

Não gostaria de tornar um outro rumo na minha intervenção. 
mas j:í que foi rosta tanta ênfase no grave problema com que o 
Governo se encontrava, pela primeira vez, cm face da morte do cx
l'resadcntc .lucelino Kubitschek, cu poderia dizer. e agora. realmen
te, vou dizer rara que nos Anais da Casa o fato histórico que teste
munhei fique registrado: o Presidente Magalhães Pinto, que entre os 
chamados revolucionários tem o primeiro lugar. não teve muitas dú
vidas. na manhã de ontem. Perdoe-me, Sr. Presidente, se desvendo 
um fato que V. Ex• na sua modéstia preferisse ver silenciado. N~o ti
nha cu a intenç;lo de tralé·lo ao Plcn<irio, ma; posso di1cr aqui que 
testemunhei a sua tranquilidade, a sua serenidade c a sua dccisilo 
quando. corno Presidente do Senado, sendo umu das nwis eminentes 
rersonalid:~dcs da chamada Rcvoluc;io, nilo hesitou cm ser nobre c 

ser gr:111dc, <: d<:tcrminou aos s<:us funcionários 4ue bai.~ass<:rn a ban
d<:ina hr:asileim a mdo-pau.<:m sinal de luto. 

O Sr. l'l•frlinin l'ortl.'lla (ARENA- PI)- Permit<: V. Ex• um 
ap:arte'! 

O Sl!.l'\1'1.0 IIROSSARD (MDB- RS)- E quando, de
ruis de m<:io-dia d<:sta C.ts<t saí flUd<: ver duas band<:iras do Brasil<:m 
Jlllsi.;iio de luto: ai.Jueht que tica à fr<:nt<: do Senado e aquela qu<: <:stá 
à frente da Câmara. Em .:ompensaçào, as outras. aquelas qu<: <:stiio 
ali à fr<:nt<: dos Ministérios <:stuvam no topo do mastro, assim como 
a outra ljU<: lica para lá, na s<:de do Poder Exc:cutivo, e que tiv<: o 
cuidado d~ observar. 

P<:ço qu<: não seja constrangido a outra vez sair do leito do m<:u 
pronunciamento, por atalhos qtie podem ser, como reconheço, de to
da utilidad<:, mas 4ue n<:ste momc:nto, pdo menos, eu não gostaria d<: 
wrsar. Ni'to rosso n<:gar o aparte ao Lider do Govc:rno. 

O Sr. Pl•lr<inin !'orrclla (ARENA- PI)- Sr. Senador. V. Ex• 
como sempre. com o brilhantismo habitual, tangencia os fatos c não 
raro os d<:forma. E muito fácil fazer comparação, sobretudo quundo 
os hom<:ns c as coisas são desiguais e isso deixa de ser assinalado. As 
situações intciram<:nte diferenciadas. O Senador Magalhães Pinto i: 
unw Jigura extraordinária da nossa vida pública. e foi, em verdade, 
I.JUcm no mundo civil d<:nagrou o processo revolucionário. Mas S. 
Ex•. no mom<:nto, niio tem as rédeas do poder revolucionário nas 
m~os. S. Ex• nào encarna exatamente a opinião do sistemit 
r~volucionário c. ror consegüinte, a sua ação não tem a amplitude 
I.JU~ teriam as ações dai.Judes que detêm o poder. 

O Sr. Jarhas P:tssllrinho (ARENA- PA)- Muito bem. 

O Sr. Prlr!inio Portclla (ARENA - PI)- As conseqüências 
são intciram<:nt<: diversas, pois o ato de S. Ex• era meramente formal 
<:ati: se pod<:ria diLer um ato de natureza pessoal, porque o luto não. 
É por decreto qu<: se declara o luto oficial. A bandeira a meio-pau 
signilica um luto nficialmentc declarado e àquela altura tal não hou
vera. Entr<:tanto. S. Ex•. amigo pessoal do Presidente Juscelino 
Kuhitschck. ~reconhecedor dos seus méritos de homem público .... 

O SR. I'.U'I.O IJROSSARD (MDB- RS)- P~rdão. 

O Sr. Pctninin l'ortclla (ARENA- PI)- ... tomou a iniciati
va d<: se antecipar, 

O SR. P:\1 :1.0 BROSSARD (MDB- RS)- Perdão. nobre 
Senador. 

O Sr. l'c!rímio Porlella (ARF.:NA- PI)- Perdão, por que'? 

O SR. 1',.\lii.O BROSS:\RD (MDB- RS)- É claro, o fato de 
nã<' concordar com o seu aparte não me obriga a contestá-lo item 
por item. frase por frase. mas. neste ponto. quer-me parecer de tal 
gravidade o 4ue '/. Ex• declara que requeiro licença para dizer que. 
neste ponto, V. E.x• não pode dizer o que disse. O Presidente do Sena
do rode ter as relaçôes de amizade mais profunda a uma pessoa. a 
muitas pessoas ilustres, e não pode cxternar o seu pesar pessoal fazen
do que a Bandeira Nacional. situada à frente do Senado, portanto ;a 
Bandeira do Senado, fique a meio-pau. Testemunhando os seus 
sentimentos pessoais. 

O Sr. l'ctr!inio Portclla (ARENA-- PI)- V. Ex• uma vez mais 
claudica, não obswnte o seu brilhantismo. Eu não disse que foi 
simrlcsmentc ror ser amigo pessoal. Eu disse amigo pessoal. re
conhecedor dos méritos do Presidente. V. b• .não separe as frases. 
para disso tirar rrovcato. 

O SR. 1',\l:f.C) RROSSARD (MDB- RS)- Nunc~ seril uma 
homenagem pessoal. Não pode ser. 

O Sr. Pctrônio Porlclla (ARENA- PI)- V. Ex• nào p0de se 
ahstrair disso. do conteúdo ressoai crn todo ato humano. Se o faz. V. 
I:\' se desumanita. Toda essa frieia, scrnrrc ~ehei que fosse um dote 
trihunkio de V. Ex". mas. jú agora estou sahcndo que é uma 
glacialidadc desumana. an vé-lo relegar a força dos sentimentos. 
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coisa que posso fazer, e perguntar: este fato não será capuz de abrir 
os olhos dos que governam e mostrar que a Nação não pode licar 
eternum~nte dividida entre vencedores e vencidos e que i: tempo de 
promover aquilo que já devera ter sido feito: u reconciliação 
nacional, sob as inspirações do patriotismo de que 1: abundante este 
Puís'! Serão tão pequenos os problemas do Brasil que de se pode dar 
ao luxo de estar dividido em duas porções'! Ou i: tempo de serem 
convocados os grandes nomes nacionais, que se vão tornando mais 
raros, que se vão tornando mais escassos, já porque a lei da morte vai 
levando mLtitos.deleG, já porque•m:.litos,.valõres que poderiam honrar 
a searu ·politica dehi se tenham afastado e ·se vão afastado e s~;.. vão 
afastàndo, porque ela tem sido mais sujeita a terremotos e 
tempestades, que são hostis ao nasdmento, à formação, à provação 
da vida pública, e que, por isso mesmo, vai-se depauperando ao 
longo dos tempos? 

. P.ergunt~: então, Sr. Presidente, se esse fato não serve para 
mostrar que c tempo de num amb' t d .1. • , • Jen e e COnCI JaÇaO honrado C 

responsavd, convocar homens responsáveis e honrados para o 
grande trabalho de reconstrução deste País ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA _ PA) _ p . V E , 
um aparte'! ermlle . x. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... cujas dilicul
dades já não deixam de ser reconhecidas, já não é tempo de se subs
tituir a soberba -que tão facilmente acompanha o poder, pela mo
déstia - que i: precursora da glória, e buscar um caminho em que 
todos pudessem reunir-se e superar o divórcio estabelecido entre as 
energias nacionais'! 

Esta a pergunta que eu me fiz: esta é a pergunta que entendi de 
fazer ao Senado, à Nação e ao Governo, se é que a pobre voz de um 
Senador oposicionista tem a virtude de chegar até lá, e se i: capaz de 
ser ouvida e analisada, aceita ou rejeitada, pouco importa, mas ou
vida e analisada como a de alguém que se sente em condições de falar 
com qualquer pessoa, transmitindo não apenas os seus sentimentos, 
o que seria nada, mas aquilo que ele sente, percebe e conclui que 
sejam os sentimentos da sua terra e da sua gente. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA) - Permite V. Ex• 
um aparte? (Assentimento do orador.)- Nobre Senador, V. Ex• 
naturalmente já tem a resposta, quando fez a pergunta, já a conhecia 
previamente. até porque, de tudo que existe de tradição histórica 
neste Pais, nada me sugere que a divisão seja o melhor e o mais de
scj~vel por qualquer governo: V. Ex•. cuja vida já permitiu que visse 
passar ou desfilar diante de seus olhos, que já aprendesse, a tantos 
quantos. numa variação entre a mais típica ditadura até o momento 
em que se supunha estar a democracia totalmente consolidada neste 
Pais, V. Ex• conhece que entre civis, como entre militares, a tendén· 
cia para o apaziguamento, para a fraternidade, para o congra
çamento, é uma tónica marcante da História do Brasil. Honro-me. 
da minha origem ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- E dela. creio que 
não me equivoco em dizer que o militar c o político - porque foi 
miliwr e politico: foi comandante de exércitos e foi membro destaCa· 
sa: foi Ministro de Estado e foi presidente do Gabinete- o Duque 
de Caxias ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Luís Alves de 
Lima c Silva. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... talvez ne
nhuma da nossa história tenha, por tantas vezes e cm tantas opor
tunidades. sido o veiculo desta concepção, o portador destes senti
mentos. o mensageiro desta bandeira. Ele que· chegou a dizer que sua 
cspad:l não tinha partido: ele que chegou ao meu Estado, Rio Gran· 
de do Sul. não apenas dividido pela Guerra Civil, mas dividido do 
Império. desde a Proclamação da República, c soube tratar os gucr· 
rciros rio-grandcnscs como irmãos. não como inimigos: que. para 
l'at.er a pat.. concedeu credenciais diplomútica~ ao Emhaixador da 
República de l'iratini. Antônio Vicente da Fontoura, para vir. ele. 

um rebdde, à Corte, discutir a paz com os imperiais, que: teve c:sta 
grundeza. Ele que foi ao Rio Grande, que ao Rio Grande chegou, 
kvando nu mào as armas pura lutar, e o decreto de anistia para pu
cilicar! 

O Sr. Jarhas Passarinho (ARENA- PA)- V, Ex• me inter
rompeu o aparte precisamente no ponto em que eu dizia honrar-me 
das minhas origens ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- E tem motivo 
para isto. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- ... e chegaria pre
cisamente à figura a que V. Ex• acaba de se referir. O mesmo que, na 
biogralia do Cõncgo Pinto, teve a mão ocupada, sem cansar-se, no 
Maranhão, ao assinar 3.000 atos de anistia. O mesmo ct.ue dizia, en
tretanto, não negociar com adversários enquanto de armas na mão 
estivessem. V. Ex•. aqui mesmo, fez a referência à Farroupilha ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- A Farropilha. 

O Sr. Jarbas l>assarinho (ARENA- PA)- Exccção do com
portamento de Caxias, mas exceção jogada no brio gaúcho de David 
Cana barro e de seus companheiros. Na verdade, V. Ex•. que citou 
Caxias, neste instante, deveria lembrar-se também de uma das passa· 
gens que mais me intrigaram ao longo da vida deie. Aquela em que 
ele fica com o Batalhão do Imperador, ao lado do Imperador, pela 
fidelidade à Lei e à Ordem, contra seu próprio pai, rebelde. O que 
não sei se cu faria, e não sei se V. Ex• também o faria ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- 183 t. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- ... Esse espírito. 
portanto, da Lei c da Ordem, prevalecendo sobre.a desordem, me dá 
o embasamento, de que me honra muito, da origem de que provém. 
Mas. V. Ex•. ainda há pouco, disse que não gostaria fosse seu dis
curso marcado por polémica. Mas as palavras de V. Ex• são polémi
cas. quando V. Ex• descreve o morto de ontem como perseguido de 
anteontem. Foi a expressão de V. Ex• e elas feriram-me os ouvidos. 
E me lembrou alguma coisa como Soljenitzen; ... 

O SR.I>AULO BROSSARD (MDB- RS)- Realmente! 

O Sr .. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- ... lembrou-me 
alguma coisa como um perseguido dos estados totalitários, que não 
pode ter sequer o direito de expressar sua própria opinião e de re
ceber uin Prémio Nobel de Literatura. E V. Ex• colocou no mesmo 
nível. pela palavra que utilizou ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Não. Absoluta
mente não! E aqui V. Ex• está estabelecendo um paralelo entre duas 
realidades ahsolutamente heterogéneas. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - RS)- Eu gostaria tran
qUilamente de receber a lição de V. Ex• do que é perseguido e do que 
não é perseguido. Ainda há pouco, tive oportunidade de conviver 
com o ex-Presidente, uma única vez. Fui vê-lo pela mão amiga do 
Deputado Renato Azercdo. Fui vê-to num rasgo que é próprio da 
minha personalidade, no momento cm que a Academia Brasileira de 
Letras negava-lhe, por um só voto, o acesso àquela Casa. E o Presi
dente da Academia Brasiliense de Letras a qual pertenço, por convite 
dele, que é: Pereira Lyra, Ministro ligado também à Revolução, 
achou de oferecer a Sua Excelência, o ex-Presidente da República. 
uma espécie de desagravo através de um convite para pertencer à 
Academia Brasiliense de Letras que, se tem na verdade homens de 
pouca recomendação intelectual, como o aparteante de agora, ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Não apoiado! 

O Sr .• Jarbas l>assarinho ARENA- PA)- ... tem outros notá· 
veis membros da Academia Brasileira de Letras entre os seus 
membros perpétuos. Pois bem. Conversei quase uma hora com o ex
Presidente Juscelino c devo dizer a V, Ex•. nobre Senador, que me 
entristece V. Ex• o tenha adjctivado desse modo. Notei no homem, 
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nu grandeza e nu cintilação que viu nos olhos, o homem que não era 
o revanchistu; o homem que se associava às conquistas atu11is porque 
percebia que elas eram o prolongamento daquc:la semente que ele 
plantara, m11s não fora o primeiro. Em nenhum momento pude 
colher de Sua Excelência, diante de um homem responsável por uma 
parcela da Revolução brasileira como fui, a idéia sequer de que St 
considerava constrangido na minha companhia, entre: um perse· 
guidor c: um perseguido. Por isso me feriu a palavra que V. Ex• utili· 
:ta na hora em que o homenageia c homenageia-lhe a memória, com 
o que todos estamos de acordo, menos com a adjetivaçào, que me 
parece: entrar pela janela do mérito. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Sr. Presidente, 
lamento e lamento profundamente ter causado tristeza, pelo empre· 
go do vocábulo perseguido, ao nobre Senador Jarbas Passarinho, 
mas se tivesse de compor outra vez a frase, ainda que advertido da 
má ressonância que ela teve no espírito do brilhante parlamentar, do 
eminente Senador, eu não a substituiria, porque não teria outra para 
mdhor definir, retratar a realidade, tal como a vejo. 

O que o nobre Senador Jarbas Passarinho disse i: incontestável e 
eu mesmo que não pretendia dizer aqui, agora, porque menos estou 
interessado em retraçar a personalidade do extinto, do que em fazer 
algumas renexões em torno de um fato relacionado com seu sepulta
mento, eu, para que dúvidas não pairem, quero dizer que, conhecen
do-o apenas à distância, se tivesse de sublinhar as linhas dominantes 
de sua individualidade, eu diria que o extinto brasileiro era marcado 
pela tolerância e pda ausência de ódios e ressentimentos no coração. 

De modo que não estranho, de forma alguma, o depoimento 
que traz, à Casa, o nobre Senador Jarbas Passarinho c este traço, 
aliás, ainda ontem foi acentuado por um amigo seu, de 40 anos, o 
nobre Senador Gustavo Capanema. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, creio que posso encaminhar
me para o fim. 

Não faltará alguém que diga que a Revolução não homenageia 
proscritos. Mas o fato de ontem mostrou que a generosidade, a tole
rância, a bondade, continuam a ser as virtudes maiores da gente 
brasileira. E, mais, são virtudes que devem ser cultivadas e, nunca, 
desprezadas e, jamais, banidas e hostilizadas. 

O velho Machado de Assis jâ observava que o imprevisto é uma 
espécie de Deus avulso que, às vezes, tem voto decisivo na assembléia 
dos acontecimentos. 

O imprevisto que ocorreu, o imprevisto que coroou de triunfo 
o proscrito de ontem, doloroso e pungente imprevisto, não terâ a 
virtude de tocar na sensibilidade dos que governam, talvez mais 
preocupados e absorvidos com a gravidade dos problemas econó
micos que enchem de nuvens negras os horizontes próximos do País, 
não terá esta virtude e de lembrar-lhes que a bravura não exclui a cle
mência c que a firmeza não exclui a tolerância? 

Faz 15 anos, Sr. Presidente, que um muro sinistro divide Berlim 
de Berlim, digo isso, porque eu vi c, só depois de ver, fui capaz descri: 
ti r o que aquilo representava. 

Tinha lido muito sobre o Muro de Berlim c para mim era algo 
acima do meu entendimento. Eu não podia entender como um muro 
dividisse uma cidade. Mas, lá, tanto vendo o muro, como vendo as 
cruzes que, lugubremente, bordavam aquele paredão terrível, que 
mais parecia uma contribuição do inferno do que uma criação huma
na, só depois que vi, é que pude compreender aquilo que, até hoje c 
creio que até o instante final da minha vida, vai me causar horror. 

Pois bem, Sr. Presidente, que produziu aquele muro que divide 
Berlim de Berlim? Que trouxe de bom, de vantajoso, de útil para 
aquela gente? Que contribuição significou para a humanidade? Tam
bém nós vamos manter um muro, felizmente diferente daquele, mas 
um muro a dividir eternamente os brasileiros? Ou, já é hora ou já é 
tempo de lembrarem-se todos que todos têm iguais deveres c devem 
ter direitos iguais na sua terra? Nào sei se estou sendo lírico, não sei 
se estou dominado por uma aura de pieguice. Mas, Sr. Presidente, os 
meus sentimentos são esses. Devo dizer que não são de agora. Vejam 
os governantes, rcnctindo sobre o episódio de ontem: onde estão c 

quais slio os sentimentos do povo brasileiro. (Muito bem! Palmas. O 
orador(: cumprímentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro Benevides, 

O SR. MAURO 8ENEVJDES (MDB -CE. Pronuncia o se· 
guintc: discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Decreto-Lei nv 1.470, de: 4 de junho de 1976, estabelecendo 
"condição para a emissão ou prorrogação de passaporte comum e 
concessão de visto policial, suscitou protestos em todo o País, 
notadamente nas tribunas do Congresso Nacional c nos registres da 
imprensa brasileira. 

O depósito de doze mil cruzeiros, fixado expressamente no 
artigo IY daquele diploma, foi considerado como exigência despro
positada, que atingia diretamente os viajantes da classe média. 

Através do Decreto nY 77.745, da mesma data, foi regulamenta
do o aludido Decreto-Lei, relacionando-se as pessoas que estariam 
dispensadas de arcar com aquele ônus. 

Entre elas, figuram estudantes que venham a realizar estágios, 
cursos e outros programas de aperfeiçoamento, de interesse para o 
País, ouvido, no caso, o Ministério da Educação e Cultura. 

Diz expressamente o artigo IY do mencionado Decreto nY 77.745: 

"Ficam dispensados da condição estabelccilla no Decre
to-Lei nY 1.470, de 4 de junho de 1976, a emissão e 
prorrogação de passaporte comum c a concessão em pas
saporte d.: visto policial de saída, em relação às seguintes pes
soas: 

I - .:studant.:s, professores e profissionais, para fins de 
estúgios, cursos e outros programas de aperfeiçoamento de 
interess.: para o País, ouvido o Ministério da Educação e 
Cultura." 

Diante desta norma, estudantes brasileiros que pretendam cum· 
prir programas de intercâmbio cultural terão que bater à porta da· 
quela Pasta, criando-se, assim, um novo trâmite burocrático, que se 
inicia nas Delegacias do MEC. em cada Unidade da Federação. 

Ali, o estudante terá que formular o seu requerimento, instruiu· 
do-o convenientemente, de modo a comprovar o objetivo educa 
cio na! da viagem. 

Aquele Úrgão, nos Estados, encaminhará a documentação para 
exame por parte do Ministério, numa centralização injustificável, 
que concorre, inapelavelmente, para protelar o deferimento da solici
tação estudantil. 

Até agora, tem-se negado aos delegados regionais do MEC a 
prerrogativa de opinar decisivamente em torno de cada requeri
mento, o que ocasiona uma angustiante expectativa por parte do 
estudante c de sua família, no aguardo do pronunciamento 
conclusivo por parte do mais alto escalão ministerial, em Brasília. 

Decorridos mais de dois meses do início de vigência do Decreto
Lei nY 1.470,já deveria ter o Ministério ·da Educação e Cultura ado
lado medidas para simplificar a tramitação de cada pedido, sob pena 
de os estutantes se virem prejudicados pela inevitável demora, sem 
condições, portanto, de chegar ao exterior a tempo de matricular-se 
no curso pretendido. 

Por dever de justiça, teria que ser proclamada a preocupação 
dos funcionitrios incumbidos, no Gabinete do Ministro, de apreciar 
as solicitações, embora sejam estas em número elevado, oriundas de 
vá rios Estados. 

A verificação dos documentos apcnsados aos requerimentos 
exige a maior atenção daqueles servidores, que passaram, desde 
julho último, a ver acrescidos substancialmente os seus encargos fun· 
cionais. 

Recentemente. Sr. Presidente, durante a minha pr.rmanência no 
Ccar{t, foi-me exposta pelos pais de alguns cstud'antcs uma questão 
que deve ser examinada pelo Ministro Ney Braga. 

Dentre os programas de intercâmbio cultural entre jovens 
americanos c brasileiros, existe o de responsabilidade da Interna· 
tionnl Fcllowship lnc., com sede cm Buffalo, no• Estados Unidos, 
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do qual já se beneficiaram centenas de estudantes de ambas as Na
ções. 

Desde 1966, u I nternationul Fellowship vem patrocinando esse 
interc{imbio, a exemplo do que igualmente ocorre com entidades con
géneres, c<>m<> a American Ficld, a Youth for Understanding c u 
Open Door. 

Ao retornarem a<> Brasil, após concluída, nos Est<~dos Unidos, a 
High School, os nossosj<>vens patrícios obtêm dos respectivos Conse
lhos Est<~duais de Educação o indispensável reconhecimento de equi
valência do certificado, conferido nos termos da legislação pertinen-
lt:. 

Agora, por exemplo, pelo programa de intercâmbio da 
Fellowship apresentam-se para viajar cerca de 70 estudantes 
ccarenses, os quais, após cumprirem as formalidades legais, esperam, 
apen<~s, pela liberação das autorizações postuladas junto ao MEC. 

Ocorre que aquela Pasta vem indeferindo todos os requeri
mentos dos jovens vinculados ao referido programa, o qual - se 
mantida a vedaçãõ - praticamente se extinguirá, entre nós, com 
evidentes prejuízos p<~ra os que buscaram aquela modalidade de aper
feiçoamento cultural. 

Nos últimos dias, vários foram os rapazes e moças do meu Esta
do que a mim se dirigiram com o objetivo de obter deferimento para 
a isenção pleiteada. 

Em outras regiões do Pais, igualmente, o problema agora 
focalizado passou a ser também motivo de desalento para muitas fa
mílias, cujos filhos esperavam - como ainda esperam - a oportu
nidade de se favorecerem com aquele tipo de excursão de 6 a 9 meses, 
nos Estados Unidos da América do Norte. 

Ressalte-se que, em relação aos outros programas, não têm 
havido maiores embargos por parte do MEC, exceto os decorrentes 
da centralização burocrática já aludida. 

Estranha-se, por isso, a restrição imposta aos bolsistas da lnter
national Fellowship, que até hoje nunca tiveram obstaculizada a 
equivalência curricular por parte de qualquer Conselho Estadual de 
Educação. 

Diante disso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deliberei apelar, 
desta tribuna, para o Ministro Ncy Braga, no sentido de que defira a 
isenção reclamada não apenas pelos estudantes cearcnses mas, logica
mente, para os demais de todo o Pais, incluídos no programa de 
intercâmbio da lntcrnational Fellowship e de outros com idênticos 
objetivos c com tradição de serviços prestados à juventude brasileira. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

As férias de julho trouxeram-me copiosa correspondência. E 
lugar de merecido realce ocupa o DASP, nas objurgatórias e, 
sobretudo, nos dramáticos apelos de ajuda a um simples Senador da 
Oposição! 

"Os procuradores- diz um de meus missivistas- aposentados 
do INPS defrontam singular situação com a Reclassificação de 
Cargos efetuada pelo Senhor Diretor do DASP, submetendo-o~ a 
grande e vexatória injustiça. Aposentados na Primeira Categoria -
afinal_ depois de prestarem, com interesse público, por mais de 30 
anos, seus serviços, se viram surpreendidos com a lei do a tua! Gover
no alterando a ordem das categorias e querendo interpretá-la o 
DASP colocou-os numa referência humilhante, relativamente aos 
proventos mensais." 

Segue-se o apelo. dramático e esperançoso, invocando nossa aju
da. 

Sr. Presidente, vão seria falar em determinação constitucional, 
que ampara expressamente os aposentados. Natural, assim, que 
considere ainda mais inútil alinhar, aqui, razões de justiça c até a 
inteligência para um Estado que queira sobreviver na paz soei~!: ~ 
aposentado é, sem dúvida, um excomungado pelos poderosos Icem· 
cos c hurocratas que governam o próprio Governo. Resta-lhes 

amargar o sofrimento e a dor, após terem gastos forças c saúde, 
servindo ao País. 

De qualquer forma, aqui fica a denúncia c, sobretudo, o apelo 
a<> Diretor-Geral do DASP. Quem sobe examinará ou reexaminará o 
problema, falendo justiça aos que tanta sede têm de justiça. 

Este apelo i: o que posso fazer cm favor dos que a mim vêm, na 
esperança de amparo que não tenho como lhes dar senão trazendo 
para esta tribuna seu clamor, seus gemidos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronun~ 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Estou seriamente preocupado com as noticias que, seguidamen
te, tenho recebido a respeito da demissão de inúmeros aeroviãrios 
por parte da VARIG, que se diz uma empresa altamente rentável que 
nada em dinheiro, mas está com procedimento inqualificá vcl em rela
cão aos seus humildes funcionários de infra-estrutura. Tudo indica 
que depois da fusão dessa empresa com a Cruzeiro do Sul, está 
havendo uma burla na legislação do trabalho c, sub-repticiamente, 
demissões têm sido levadas a efeito, causando grave problema social 
à família dos demitidos. 

O operoso Presidente do Sindicato Nacional dos Acroviãrios, 
Sr. Jonas de Oliveira, capacitado líder sindical, já revelou suas angús
tias e, comparando os salários das empresas aéreas do Pais, provou 
que a VARIG é a empresa que oferece os salários mais aviltados aos 
aeroviários. Essa profissão, face ao baixo nível de remuneração, vai 
se apresentando sem atrativo c nela já se observa uma alta rotativida
de em razão dessa ocorrência. 

O número de empregados na Aviação Civil é cerca de 30 mil, 
sendo que desse total 90% se constituem de aeroviários que traba
lham na infra-estrutura de terra, cujo salário médio não ultrapassa a 
dois mil e seiscentos cruzeiros mensais. Possuo informações de que, 
pelo menos, trezentos aeroviários deixam mensalmente sua função 
ou por demissão da empresa ou cm busca de melhor situação. O 
Presidente Jonas de Oliveira comentou, exemplificando, o caso dos 
eletricistas da VARlG, que recebiam um mil e oitocentos cruzei
ros mensais c passaram para a SINGER, com ordenado de seis mil 
cruzeiros. 

Sr. Presidente, além de levar esse assunto ao conhecimento do 
Ministério do Trabalho, peco que o digno c eficiente Ministro da 
Aeronáutica, Araripe Macedo, tome conhecimento desse fato, man
de apurá-lo, a fim de evitar uma séria crise na Aviação Comercial 
Brasileira. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designan
do para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 369, de 1976, do 
Senhor Senador Nelson Carneiro, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, da conferência pronunciada pelo Senhor 
Senador Accioly Filho. na Faculdade de Direito de Curitiba. 

-2-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 24. 
de 1976 (n~ 206-B/75, na casa de origem), que revoga dispositivos da 
Lei n9 S. lOM, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de 
Trilnsito), tendo 
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l't\RECERES, sob nYs 3g4 u 3S6, de 1976, das Comissões: 
- D•• Constitui~iio e Justl~·u, JY Pronunciumento: pel:t 

constitucionalidade e juridicidude do projeto; 2Y Pronunclumento: 
pdu constitucionalidade e juridicidude do substitutivo da Comissão 
de Transportes ; e 

- De Trunsportcs, C'omunica~õcs e Obras Públicas, favorável ao 
projeto, nos termos do substitutivo que apresenta. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 54, 
de 1976 (nY 2.558-B/76, na casa de origem), que lixa prazo para 
domicílio ddtoral e filiação partidária para as eleições municipais de 
1976. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça.) 

-4-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 
185. de 1975, do Senhor Senador José Sarney, que altera a redução 
dos artigos li e 143 e revoga dispositivos da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de I~ de maio de 
1943, tendo 

Pt\RECERES, sob nYs 501, SOZ e 503, d,e 1976, dus Comissões: 
- D•• Constitui~ão c Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidude; 
-De Ll•gisla~iio Social, favorável; e 
-De Finanças, favorável. 

-s-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nY• 
20 i, de 1975, do Senhor Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a 
inclusão da disciplina "Princípios de Segurança do Trabalho" no 
currículo dos cursos de 2Y grau, tendo 

Pt\RECERES, sob nYs491 a 493, de 1976, das Comissões: 
- De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi

cidade; 
- De Educação e Cultura, contrário; e 
- De Finunças, favorável, com voto vencido dos Senhores 

Senadores Benedito Ferrdra, Henrique de La Rocquc e Helvídio 
Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Está encerrada a 
Sessão. 

I Levanra-se a Sessão às I 7 horas e I 5 minutos.) 



135' Sessão da 2' Sessão Legislativa da 8' Legislatura, 
em 25 de agosto de 1976 

PRESIDE:NCIA DOS SRS. DINARTE MARIZ E RENATO FRANCO 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena- Evandro Carreira- José Lindoso- Cattete 

Pinheiro - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La 
Rocque- José: Sarney - Helvídio Nunes - Mauro Benevides -
Virgílio Távora- Dinarte Mariz- Marcos Freire- Teotõnio Vile
la - Augusto Franco - Heitor Dias - Ruy Santos - Roberto 
Saturnino - Danton Jobim - Itamar Franco - Franco Montara 
- Orestes Qui:rcia - Otto Lehmann - Lázaro Barboza - Italivio 
Coelho - Saldanha Derzi - Evelásio Vieira - Lenoir Vargas -
Daniel Krieger- Paulo Brossard. 

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

O Sr. J9-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

- Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo 
cujo pr01•imen1o depende f~e sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N9112, DE 1976 
(N9 224/76, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o artigo 42 (item II I) da Constituição, e 

nos termos dos artigos 21 e 2:! do Decreto nq 71.534, de 12 de dezem
bro de 1972, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Exce
lências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Joaquim de Almeida 
Scrr~1. 1\1 inistro de Segunda-Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do 
Zaire. 

Os mi:ritos do 1\linistro Joaquim de Almeida Serra, que me indu
ziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, cons
tam da ~111cxa informação do 1\tinistêrio das Relações Exteriores. 

Brasília, 24 de agosto de 1976.- Ernesto Gcisel. 

INFORMAÇÃO 
Curriculum \'it:l~: 
Embaixador Joaquim de Almeida Serra. 

N '"citlo cm Barbaccna, I\ I i nas Gerais, 13 de maio de 1918. 
1\lcmhro da Amcrican :\lctcorolo~:ical Society. Professor de Matcmá· 
tica, 2" cido sccundúrio. Mcleorologista, relo Ministério da Agri
cultura. Dirlomado relo Instituto Rio Branco, no Curso de Aperfei
.,:namento de Diplomatas, 1951. 

Cônsul de Terceira Classe, relo Curso di: Preparação à Carreira 
de Dirlomata, do Instituto Rio Branco, 1950: 

Membro da Comissão de Concorrências do Ministério das Re
lações E\tcriorcs, 1951 c 1952. 

J\lcmbro da Missão Esrccial à Posse do Presidente do Mi:xico, 
1'.152. 

Tcrccirll·Sccretúrio da Embaixada no Mi:xico, 1952 a 1953. 
Tcrcciro-Sccretúrio da Embaixada cm Buenos Aires, 1953 a 

1'!56. 
Tcrccirn-Sccrct:'1rio da Legação cm Pretória. 1956 a 1957. 
Promovido a Scgundo-Sccretúrio, por antigüidadc, 1957. 
Sc~undn-Sccrctúrin da Legação cm Pretória. 1957 a 1959. 
l·.ncarrcgado de Ncgúcinscml'retúria, 1956, 1957, 1958 c 1959. 
A"islcnlc do l'rcfcilo do Distrito Federal, 1960. 
Ofici<d de C i;.1hinctc do 1\l inist r o de Estado, 1960 c 1961. 

Elemento de Ligação do Serviço de Rdações cqm o Congresso, 
I '160 c 1961. 

Elemento tle Ligação com a Imprensa Mexicana, durante a visi
ta do l'rcsidcnl~: <.hl 1\!i:\ico au Bn1sil, 1960. 

Membro d:1 Comiss:10 de Organização do Programa da visita do 
l'rcsid~:nte de Cuba ao Br;1sil, 1960. 

Membro d~1 Comissão de Preraração das Solenidades de Posse 
do Presidente da Rerública, 1961. 

Assessor Parlamentar do Ministi:rio das Relações E.xteriores 
junto :11'residência da República, 1961. 11 

Membro do Gruro de Twbalho para a Regulamentação da 
Reforma do 1\1 inisti:rio das Rel~1çõcs Exteriores, 1961. 

Membro do Conselho de Administração da Casa do Brasil em 
P~1ris, 1963 a 1964. 

Assistente do Chefe da Divisão de Pessoal, 1964 a 1965. 
Chefe, substituto, da Divisão do Pessoal, 1965. 
Membro do Grupo de Trabalho para o Exame dos Processos de 

Read:~rtação de funcionário do Minist~rio das Relações Exteriores, 
1964. 

Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1961. 
l'rimciro-Secrct:'1rio da Emb~lixada em Paris, 196~ a 1964. 
Ob~ervador do 1\!inist~rio das Relações Exteriores no Parlamen-

to Latino-Americano, 1964. 
Chefe da Divi~ào do Orçamento, 1965 a 1966. 
Membro do Grupo de Trabalho rara a elaboração das Bases da 

l'articiraçào do Br:~sil na II Conferência lnteramericana Extraor
dinária. Rio de Janeiro, 1965. 

Titulo de Conselheiro, 1965. 
Conselh~:iro da Emb:~ixada no Panamá, 1966 a 1968. 
Conselheiro da Delcgaçr1o do Brasil à Reunião da Comissão Es-

pecial da Org~1llilaçr1o dos Estados Americanos (OEA), 1966. 
Enc~1rrcgado de Negócios no Panamá, 1966, 1967 c 1968. 
.lnsrctor-Ger~d de Finanças do 1\linistério das Relações Ex

teriores, 1968. 
Promovido a Ministro de Segunda-Classe, ror merecimento. 

1%S. 

Chefe do Gabinete do Subsecretário-Geral do Ministi:rio das 
Rclaçt"Jcs Exteriores, 1968 a 1969. 

Chefe do Gabinete do Secretário-Geral de Politic:1 Exterior, 
196'.1. 

A disrusiçào dos ~linistros das Relações Exteriores da Bolívia. 
d<l Uruguai, do Paraguai c da Argentina durante a Primeira Confe
rência btrat>rdinúria c i! III Conferência Ordinúri~1 dos Chan.:clcrc' 
dos Países da Bacia do Prata, Brasília, 1969 . 

Chcf~: do Serviço de Relações com o Congresso, 19i0. 
Rcrresentantc do 1\linisti:rio das Relações Exteriores na 

Reunião dns t\sscssorcs Parlamentares dos ~linisti:rios, Brasília. 
1no. 

1\linistro-Consclhciro da Embai\ada cm Santi:~go, 197! a I9n. 
Chefe da Dclcga.,::lo do Brasil à Reunião da Comissão Económi-

ca rara a Ami:rica Latina da o:--:U (CEPA L), Santiago, 1971. 
Encarrcgatlo de :--;cgúcios cm Santi~1go, 1972. 
l·.mhai\<lll<lr junto ii República da Coréia, 1973 a 19i6. 
O Emhaixauor Joaquim de Almeida Serra, nesta data, encnntra

sc llll •:wrcicio de suas run.,:,iesjunto ii Rcrública da Cori:ia. 
Secretaria de htado das Rclaçôes btcriorcs, 6 de ago>to de 

1 'J7h.- Sl-r~iu dt• C)lll'irul llunrtc, Chefe da Divis(w do I'C\S<Jal. 

I À Cominào dr Rl'iaçõrJ ExtcriorrJ.) 
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O FI CIOS 

Do Sr. (9.Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando 
à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 59, DE 1976 
(N9 787-B/75, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre normas do procedimento em Reclamações e 
Recursos interpostos pelo trabalhador rural, nos casos de apo
sentadoria e de pensão. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 As normas de procedimento cm Reclamações c 

Recursos interpostos pelo trabalhador rural, nos casos de aposen
tadoria e de pensão, obedecerão aos critérios estabelecidos nesta lei. 

Art. 29 Ocorrendo infração que possa determinar o cance
lamento da aposentadoria e da pensão, será lavrado o competente au
to, sendo uma das vias entregue ao beneficiário, mediante recibo, ou, 
em caso de recusa, remetida dentro de 3 (três) dias, por via postal, 
com recibo de volta. 

Parágrafo único. O auto de infração será lavrado em caracteres 
bem legíveis, indicando o local, dia c hora de sua lavratura e conterá 
a descrição pormenorizada da infração. 

Art. 39 A partir da data do recebimento do auto, o beneficiário 
apresentará no prazo de 15 (quinze) dias defesa por escrito dirigida 
ao representante local. 

Parágrafo único. f: facultado ao beneficiário, dentro do prazo 
estabelecido neste artigo, apresentar defesa verbal. Em tal caso, suas 
declarações ~erão reduzidas a termo, cm duas vias datadas e 
assinadas, na presença de 2 (duas) testemunhas. 

Art. 49 Das decisões das Representações locais, caberá 
reclamação para o Dirctor de Divisão competente no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da ciência do interessado da decisão da 
representação local, observado no que couber o disposto no Art. 29, 

Art. 59 Da decisão da Reclamação caberá recurso voluntário 
para a Comissão Revisora, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data de ciência. 

Art. 69 Das decisões proferidas pelas Comissões Revisoras e nas 
mesmas condições de prazo do Art. 59, caberá recurso, em última c 
definitiva instância. para o Conselho Dirctor do FUNRURAL. 

Art. 79 Os recursos de que tratam os Arts. 49, 59 e 69 serão 
recebidos no efeito suspensivo. 

Art. 89 Dentro do prazo de 90 (noventa) dias o Poder Executivo 
regulamentará esta Lei. 

Art. 99 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N960, DE 1976 
(N9 751-B/75, na Casa de Origem) 

Acrescenta parágrafo ao Art. 13 da Lei n9 5.890, de 8 de 
junho de 1973, que alterou a legislação de previdência social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 Acrescente-se ao Art. 13 da Lei n9 5.890, de 8 de junho 

de 1973, o seguinte parágrafo: 

"Art. 13 ....................................... . 
§ 69 Para efeito de classificação na tabela de salário· 

base, o trabalhador autónomo poderá computar tempo de 
atividadc profissional exercida antes de ser segurado 
obrigatório da previdência social." 

Art. 29 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrftrio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973. 

Altera a legislação de previdência social, e dá outras provldên· 
elas. 

••• o •• ' •••••••••••• o •••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••• 

Art. 13. Os trabalhadores autónomos, os segurados facultativos 
e os empregadores contribuirão sobre uma escala de salário-base 
assim definida: 

Classe de O a I ano de filiação- I salário mfnimo. 
Classe de I a 2 anos de filiação - 2 salários mínimos. 
Classe de 2 a 3 anos de filiação- 3 salários mínimos. 
Classe de 3 a 5 anos de filiação- 5 salários mínimos. 
Classe de 5 a 7 anos de filiação - 7 salários mínimos. 
Classe de 7 a I O anos de filiação- I O salários mínimos. 
Classe de I O a 15 anos de filiação- 12 salários mínimos. 
Classe de 15 a 20 anos de filiação- 15 salários mínimos. 
Classe de 20 a 25 anos de filiação- 18 salários mínimos. 
Classe de 25 a 35 anos de filiação- 20 salários míoimos. 

§ 19 Não serão computadas, para fins de carência, as contribui· 
ções dos trabalhadores autónomos recolhidas com atraso, ou 
cobradas, e relativas a períodos anteriores à data da regularização da 
inscrição. 

§ 29 Não será admitido o pagamento antecipado de contri· 
buições com a finalidade de suprir ou suprimir os interstícios, que 
deverão ser rigorosamente observados para o acesso. 

§. 39 Cumprido o interstício, poderá o segurado, se assim lhe 
convier, permanecer na classe em que se encontra. Em nenhuma 
hipótese, porém, esse fato· ensejará o acesso a outra classe que não 
seja a imediatamente superior, quando o segurado desejar progredir 
na escala. 

§ 49 O segurado que, por força de circunstâncias, não tiver 
condições de sustentar a contribuição da classe cm que se encontrar, 
poderá regredir na escala, até o nível que lhe convier, sendo-lhe facul
tado retornar à classe de onde regrediu, nela contando o período 
anterior de contribuição nesse nível, mas sem direito a redução dos 
interstícios para as classes seguintes. 

§ 59 A contribuição mínima compulsória para os profissionais 
liberais é a correspondente à classe de I (um) a 2 (dois) anos de filia
ção, sem que se suprimam, com isto, os períodos de carência exigidos 
nesta e na Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 61, DE 1976 
( n9 2.382-B j76, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Concede pensão especial a Antônio Rodrigues de Souza e 
dá outras provid~ncias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (9 f: concedida a Antônio Rodrigues de Souza, filho de 
Laudelina Rodrigues de Souza, inválido em conseqUência de acidcn· 
te ocorrido em área de exercfcio militar, pensão especial, mensal, 
equivalente a três vezes o maior salário mfnimo do Pafs. 

Art. 29 O beneficio institu!do por esta Lei é intransfcrlvel e 
inacumulávcl com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públi· 
cos, inclusive pensão previdenciária, ressalvado o direito de opção. 

Art. 39 A despesa decorrente desta lei correrA à conta de Encar· 
gos da União - Recursos sob a supervisão do Ministério da Fazen· 
da. 

Art. 49 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas ns disposições cm contrário. 
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MENSAGEM N9 148, DE 1976 

Excc:lc:ntlssimos Senhores membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 5 I da Constituição, tenho a honra de 
submeter à c:lc:vada deliberação de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro do Exército, o ane
xo projeto de lc:i que "concede pensão especial a Antônio Rodrigues 
de Souza, c: dá outras providências". 

Brasília, de junho de 1976.- Ernesto Gel sei. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 65, 
DE9 DE ABRIL DE 1976, 

DO SR. MINISTRO DO EX~RCITO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa 
Excelência, o Anteprojeto de Lei anexo, pelo qual a União concede 
amparo do Estado ao Cidadão Antônio Rodrigues de Souza, resi
dente no Hospital Geral do Porto Alegre - Porto Alegre - Rio 
Grande do Sul, vítima da explosão de uma granada que encontrara, 
quando roçava o terreno onde trabalhava. 

Em Inquérito Policial Militar ficou comprovado, tratar-se de 
granada ofensiva, de propriedade do Exército, deixada no local após 
instrução de Tropa. 

A vitima, que tem a idade de sessenta e dois anos, teve ampu
tado seu antebraço esquerdo, destruição completa da mão direita, 
perda total da visão no olho esquerdo c parcial no direito, ficando 
total c permanentemente inválido para todo e qualquer trabalho. 

Com profundo respeito.- Sylvio Frota. 

À Comissão de Finanças. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 62, DE 1976 
(nv1.795-Cf76, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Revoga a Lei n9 1.252, de 2 de dezembro de 1950, e diÍ ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (9 t revogada a Lei nv 1.252, de 2 de dezembro de 1950 
que "dispõe sobre a promoção dos Primeiros-Tenentes da ativa das 
Forças Armadas, e dá outras providências", ressalvada a situação da
queles que contem ou venham a contar, até 31 de dezembro de 1976, 
dez anos de efetivo serviço como oficial subalterno, observando-se o 
cumprimento do interstício de tv Tenente para os que forem 2v 
Tenente. 

Art. 29 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas.as disposições em contrário. 

MENSAGEM Nv 33, DE 1976 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de subme
ter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe do Esta
do-Maior das Froças Armadas, o anexo projeto de lei que "revoga a 
Lei nv 1.252, de 2 de dezembro de 19.50", 

Brasília, 23 de fevereiro de 1976.- Ernesto Gcisel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 002-FA- i -41, 
DE4 DE DEZEMBRO DE 1975, 

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO CHEFE 
DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

A Lei nv 1.252, de 2 de dezembro de 1950, que dispõe sobre a 
promoção dos Primeiros· Tenentes da ativa das Forças Arm~Jdns, 

cm seu artigo Jv, estabc:lc:cc: que sc:ri!o promovidos ao posto de Capi· 
tilo-Tc:ncntc: ou Capitão, todos os Primeiros-Tcnc:ntc:s da atil•a das 
Forças Armadas, que hajam cursado Escola de Formação de: Oficial 
nu Marinha, no Exército ou na Aeronáutica, ou tenham feito concur· 
so correspondente para ingresso no oficial ato c contem ou venham a 
contar, dez anos de oficial subalterno a partir das datas ali c:stabclc:· 
cidas. 

2. Esse diploma legal, disciplinando promoções de caráter extra
ordinário c compulsório, para as quais o único requisito de acesso é 
o tempo de: permanência no posto, cria a possibilidade de que ve· 
nham a ser promovidos oficiais que, de outra forma, estariam impe
didos de acesso ante os dispositivos da legislação geral que rege a 
matéria. 

3. Assim sendo, este Estado-Maior, de acordo com os pareceres 
das três Forças Singulares, julga ser de toda a conveniência a rcvo· 
gaçào da Lei n9 1.252, de 2 de dezembro de i 950, por julgá-la desne
cessária e, principalmente, pela incompatibilidade existente entre a 
situação jurídica sob seu amparo c os sadios princípios contidos na 
Lei n9 5.821, de 10 de novembro de 1972 que estabelece os critérios c 
as condições que asseguram aos oficiais da ativa das Forças Arma· 
das o acesso na hierarquia militar, mediante promoções, de forma 
selctiva, gradual e sucessiva. 

4. Nestas circunstâncias, submeto à elevada apreciação de Vos
sa Excelência o antcprojeto de lei, cm anexo, que revoga a Lei n9 
1.252, de 2 de dezembro de 1950. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Se· 
nhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
Antônio Jorge Corrêa, General-de-Exército, Ministro Chefe do Esta· 
do-Maior das Forças Armadas. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9 1.252, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1950 

Dispõe sobre a promoção dos Primeiros-Tenentes da ativa 
das Forças Armadas, e dá outras providências. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono a se
guinte l..:ci: 

Art. i v São promovidos ao posto de Capitão-Tenente, ou Ca
pitão, todos os Primeiros-Tenentes da ativa das Forças Armadas que 
hajam cursado Escola de Formação de Oficial, na Marinha, no Exér
cito ou na Aeronáutica, ou tenham feito concurso correspondente 
para ingresso no oficialato e contem, ou venham a contar, dez anos 
de oficial subalterno, a partir da data de declaração de Aspirante, de 
nomeação por término do curso ou aprovação cm concurso. 

Parágrafo único. Os Segundos-Tenentes que contem, ou 
venham a contar, mais de dez anos de posto, serão promovidos a Ca
pitão-Tenente, ou Capitão, após completar o interstício regula· 
mentar no posto de Primeiro-Tenente. 

Art. 29 As presentes disposições são extensivas no que lhes 
forem aplicáveis, aos oficiais subalternos da Policia Militar do Distri
to Federal e do Corpo de Bombeiros. 

Art. 39 O Presidente da República promoverá as medidas legais 
para o cumprimento desta Lei e agregará, com todas as vantagens c 
prerrogativas, inerentes ao novo posto, os oficiais promovidos, que 
não tiverem vagas no respectivo quadro. 

Art. 4v Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, re· 
vogadas as disposições em contrârio. 

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1950; 1299 da Independência e 
62v da República. - EURICO G. OUTRA - Syl•lo de Noronha -
Cnnroberl P. da Costa- Armando Trompowsky. 
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LEI N9 5.821, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1972 

Dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças 
Armadas, e dá outras providências. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a se· 
guintc Lei: 

CAPITULO! 

Generalidades 

Art. 19 Esta Lei estabelece os critérios e as condições que asse· 
guram aos oficiais da ativa das Forças Armadas - militares de car· 
reira - o acesso na hierarquia militar, mediante promoções, de 
forma seletiva, gradual e sucessiva. 

Art. 29 A promoção é um ato administrativo e tem como fina· 
!idade básica o preenchimento, seletivo, das vagas pertinentes ao 
grau hierárquico superior, com base nos efetivos fixados em lei para 
os diferentes Corpos, Quadros, Armas ou Serviços. 

Art. 39 As formas gradual e sucessiva resultarão de um planeja· 
mento para a carreira dos oficiais, organizado em cada Força 
Armada, de acordo com as respectivas peculiaridades. 

Parágrafo único. O planejamento assim realizado deverá asse· 
gurar um fluxo de carreira regular e equilibrado. 

CAPITULO II 

Dos Critérios de Promoção 

Art. 49 As promoções são efetuadas pelos critérios de: 

a) antigUidade; 
b) merecimento; 
c) escolha; 

ou ainda, 
d) por bravura; c 
c) "post mortcm ". 
Parágrafo único. Em casos extraordinários poderá haver 

promoção em ressarcimento de preterição. 
Art. 59 Promoção por antigUidade é aquela que se baseia na pre· 

cedência hierárquica de um oficial sobre os demais de igual posto, 
dentro do mesmo Corpo, Quadro, Arma ou Serviço. 

Art. 69 Promoção por merecimento é aquela que se baseia nc 
conjunto de qualidades e atributos que distinguem e realçam o valo• 
do oficial entre seus pares, avaliados no decurso da carreira e no 
desempenho de cargos e comissões exercidos, em particular, no 
posto que ocupa ao ser cogitado para a promoção. 

Art. 79 Promoção por escolha é aquela que defere ao Presidente 
da República, com base na lei, a escolha do oficial, dentre os mais 
credenciados para o desempenho dos altos cargos de comando, 
chefia ou direção. 

Art. 89 Promoção por bravura é aquela que resulta de ato ou 
a tos não comuns de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites 
normais do cumprimento do dever, representam feitos indispensá· 
veis ou úteis às operações militares, pelos resultados alcançados ou 
pelo exemplo positivo deles emanado. 

Art. 99 Promoção posl mortem é aquela que visa a expressar o 
reconhecimento da Pátria ao oficial falecido no cumprimento do 
dever ou em conseqUência disto, ou a reconhecer o direito do oficial 
a quem cabia a promoção, não cfetivada por motivo do óbito. 

Art. I O. Promoção em ressarcimento de preterição é aquela fei· 
ta após ser reconhecido ao oficial preterido o direito à promoção que 
lhe caberia. 

Parágrafo único. A promoção será cfetuada segundo os crité· 
rios de antigUidade ou' de merecimento, recebendo o oficial o número 
que lhe competia na escala hierárqUica ~orno se houvesse sido pro mo· 
vido na época devida. 

Art. 11. As promoções silo cfctuadas: 
a) para as vagas de oficiais subalternos c intc:rmcdiârios, pelo 

critério de antiguidade; · 
b) para as vagas de oficiais superiores, pelos critérios de: an· 

tigUidadc c de merecimento, de acordo com uma proporcionalidade 
entre elas, estabelecida na rcgulamcntaçllo da presente lei para cada 
Força Armada; c 

c) para as vagas de oficiais-generais, pelo cntério de escolha. 
§ J9 As promoções para o preenchimento de vagas do último 

posto, nos Quadros em que este seja de oficial superior, poderão ser 
c:fctuadas somente pelo critério de merecimento, desde que assim seja 
estabelecido na regulamentação desta lei para cada Força Armada. 

§ 29 Quando o oficial concorrer à promoção por ambos os 
critérios, o preenchimento de vaga de antigUidade poderá ser feito 
pelo critério de merecimento, sem prejuízo do cômputo das futuras 
quotas de merecimento, de acordo com a regulamcntàção desta lei 
para cada Força Armada. 

CAPITULO III 

Das Condições Básicas 

·Art. 12. O ingresso na carreira de oficial é feito nos postos ini· 
ciais, assim considerados na legislação especifica de cada Corpo, 
Quadro, Arma ou Serviço, satisfeitas as exigências legais. 

Parágrafo único. A ordem hierárquica de colocação dos oficiais 
nos postos iniciais resulta da ordem de classificação em curso, con· 
curso ou estágio. 

Art. 13. Não há promoção de oficial por ocasião de sua trans· 
ferência para a reserva remunerada ou reforma. 

Parágrafo único. A situação do oficial do Magistério Militar, 
por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada por 
ingressar no magistério, se for o caso, é regulada por lei específica da 
respectiva Força Armada. 

Art. 14. Para ser promovido pelos critérios de antigUidade, de 
merecimento ou de escolha, é imprescindível que o oficial esteja 
incluído em Quadro de Acesso ou Lista de Escolha. 

Art. I 5. Para o ingresso cm Quadro de Acesso é necessário que 
o oficial satisfaça os seguintes requisitos essenciais, estabelecidos 
para cada posto: 

a) condição de acesso: 
I -interstício; 
II -aptidão física; e 
1II - as peculiares a cada posto dos diferentes Corpos, 

Quadros, Armas ou Serviços; 
b) conceito profissional; e 
c) conceito moral. 
Parágrafo único. A regulamentação da presente lei, para cada 

Força Armada, definirá e discriminará as condições de acesso e os 
procedimentos para a avaliação dos conceitos profissional e moral. 

Art. 16. O oficial agregado, quando no desempenho de cargo 
militar ou considerado de natureza militar, concorrerá à promoção 
por qualquer dos critérios, sem prejuízo do número de concorrentes 
regularmente estipulados. 

Parágrafo único. Tratando-se de promoção por escolha, se 
houver incompatibilidade hierárquica do novo posto com o cargo 
que exerce, deverá o oficial reverter ao respectivo Corpo, Quadro, 
Arma ou Serviço na data da promoção, para que possa ser 
promovido. 

Art. 17. O oficial que se julgar prejudicado em conseqUência de 
composição de Quadro de Acesso, cm seu direito de promoção, ou 
que tiver sido indicado para integrar a quota compulsória, poderá 
impetrar recurso ao Ministro da respectiva Força Armada, como 
última instância na esfera administrativa. 

§ I~ Para a apresentação do recurso, o oficial terá o prazo de 
quinze dias corridos, a contar do recebimento da notificação do ato 
que julga prejudicá-lo ou do conhecimento, na organização militar 
cm que serve, da publicação oficial a respeito. 
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§ 2Y O recurso referente 4 composição de Quadro de Acesso c: a 
promoção deverá ser solucionado no prazo de: 60 (sessenta) dias, con· 
tados a partir da data de seu recebimento. 

§ 39 O recurso referente à inclusão na quota compulsória deverá 
ser solucionado no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da datn 
do seu recebimento. 

Art. 18. O oficial será ressarcido da preterição desde: que seja re· 
conhecido o seu direito à promoção, quando: 

a) tiver solução favorável a recurso interposto; 
b) cessar sua situação de prisioneiro de guerra, desaparecido ou 

extraviado; 
c) for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver 

respondendo; 
d) for justificado em Conselho de Justificação; ou 
e) tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. 

CAPITULO IV 

Do Processamento das Promoções 

Art. 19. O ato de: promoção é consubstanciado: 
a) por decreto, para os postos de oficial-general e de oficial su· 

perior; c 
b) por portaria dos respectivos Ministros Militares, para os 

postos de oficial intermediário e de oficial subalterno. 
§ IY O ato de nomeação para o posto inicial de carreira e os a tos 

de promoção àquele posto, ao primeiro de oficial superior e ao pri· 
meiro de oficial-general acarretam expedição de carta-patente. 

§ 2Y A promoção aos demais postos é apostilada à última carta· 
patente expedida. 

Art. 20. Nos diferentes Corpos, Quadros, Armas ou Serviços, 
as vagas a serem consideradas para as promoções serão provenientes 
de: 

a) promoção ao posto superior; 
b) agregação; 
c) passagem à situação de inatividadc; 
d) demissão; 
e) transferência de Corpo, Quadro ou Categoria que implique 

na saída do oficial da relação numérica em que se encontrava; 
f) falecimento; e 
g) aumento de efetivo. 
§ I Y As vagas são consideradas abertas: 
a) na data da assinatura do ato que promove, agrega, passa 

para a inatividade, demite, ou transfere o oficial do Corpo, Quadro 
ou Categoria, salvo se no próprio ato for estabelecida outra data; 

b) na data oficial do óbito; e 
c) como dispuser a lei, no caso de aumento de efetivo. 
§ 2Y Cada vaga aberta em determinado posto acarretará vaga 

nos postos inferiores, sendo esta seqUência interrompida no posto 
em que houver seu preenchimento por excedente, ressalvado o caso 
de vaga aberta ~m decorrência da aplicação da quota compulsória. 

§ 3Y Serão também consideradas as vagas que resultarem das 
transferências ex officio para a reserva remunerada, já previstas, até 
a data de promoção inclusive, bem como as decorrentes de quota 
compulsória. 

§ 4Y Não preenche vaga o oficial que, estando agregado, venha a 
ser promovido c continue na mesma situação. 

Art. 21. As promoções são cfetuadas, anualmente: 
a) por escolha - nos dias 31 de março, 31 de julho c 25 de no· 

vcmbro, para as vagas abertas, c publicadas oficialmente, até os dias 
21 de março, 21 de julho e 15 de novembro respectivamente, bem 
como para as decorrentes destas promoções; e 

h) por antigUidade c merecimento- nos dias 30 de abril, 31 de 
ogosto c 25.dc dezembro, para as vagas abertas, e publicadas oficial· 
mente, até os dias lO de abril, li de agosto c 5 de dezembro, rcspccti· 
vamcntc, bem como para as decorrente~ destas promoçõc~. 

Parí1grafo único. A antigUidade no posto ~ contada a partir da 
data do ato de promoção, res~nlvados os casos de desconto de tempo 

não compatível de acordo com o Estatuto dos Militares c de: 
promoção post mortem, por bravura t: cm ressarcimento de prc:· 
tc:riçào, quando podc:râ ser estabelecida outra data. 

Art. 22. A promoção por antigUidade, cm qualquer Corpo, 
Quadro, Arma ou Serviço é feita na seqUência do respectivo Quadro 
de:. Acesso por AntigUidade. 

Art. 23. A promoção por merecimento é feita com base no Qua· 
dro de Acesso por Merecimento de acordo com a regulamentação 
desta lei para cada Força Armada. 

Art. 24. A promoÇão por escolha é feita pelo Presidente: da 
República dentre: os integrantes da Lista de Escolha que lhe for 
submetida. 

Art. 25. A regulamentação desta lei para cada Força Armada 
c:stabdecc:rã, quando for o caso, as condições peculiares de equilíbrio 
c de regularidade para o acesso dos oficiais, a serem observadas entre 
os seus diferentes Corpos, Quadros, Armas ou Serviços. 

Art. 26. São órgãos de processamento das promoções: 
a) a Comissão de Promoções de Oficiais de cada Força Arma· 

da, para as de antigUidade, merecimento c, numa I' fase para as de 
escolha; e 

b) o Alto Comando da Marinha, do Exércno e da Aeronâutica, 
para as de escolha, na 2• fase. 

Parágrafo único. Os trabalhos destes órgãos, que envolvam 
avaliação de mérito de oficial e a respectiva documentação, terão 
classificação sigilosa. 

Art. 27. A Comissão de Promoções de Oficiais (CPO) de cada 
Força Armada, diretamente subordinada ao respectivo Ministro, 
tem carâter permanente, é constituída por membros natos e 
membros efetivos e presidida pelo correspondente Chefe de Estado· 
Maior. 

§ I Y Os membros efetivos serão nomeados pelo Presidente da 
República pelo prazo de um ano, podendo ser reconduzidos por 
igual período. 

§ 2Y A regulamentação desta lei para cada Força Armada 
defini rã a composiÇão, as atribuições e o funcionamento da respecti· 
va Comissão de Promoções de Oficiais. 

Art. 28. Integram o Alto Comando, para o processamento da 
promoção a Vice-Aimirante, a General-de-Divisão e a Major-Briga· 
dciro e para a do posto inicial de oficial-general, os Vice-Aimirantes, 
Generais-de-Divisão c Majores-Brigadeiros que estiverem no i:lesem· 
pcnho de cargo que integre o Alto Comando. 

Art. 29. A promoção por bravura é efetivada somente em opera· 
,;:ões de guerra. pelo Presidente da República, pelo Comandante de 
Teatro de Operações, das Zonas de Defesa, ou pelos mais altos 
comandos das Forças Singulares isoladas. 

§ I Y O ato de bravura, considerado altamente meritório, é 
apurado em investigação sumãria procedida por um Conselho Espe· 
cial, para este fim designado por qualquer das autoridades acima 
referidas. 

§ 2Y A promoção por bravura não efetivada pelo Presidente da 
República, dcvcrâ ser confirmada por ato deste. 

§ 3Y Na promoção por bravura não se aplicam as exigências 
para a promoção, estabelecida nesta lei. 

§ 4Y Será proporcionado ao oficial, promovido, quando for o 
caso, a oportunidade de satisfazer às condições de acesso ao posto a 
que foi promovido de acordo com a regulamentação desta lei para 
cada Força Armada. 

Art. 30. A promoção post mortem é cfctivada quando o oficial 
falecer cm uma das seguintes situações: 

a) cm ação de combate ou de manutenção da ordem pública; 
b) cm conseqUência de ferimento recebido cm campanha ou na 

manutenção da ordem pública, ou doença, moléstia ou enfermidade 
contraídas nessas situações, ou que nelas tenham sua causa eficiente; 
c 

c) cm acidente cm serviço, definido pelo Poder Executivo, ou 
cm conseqUência de doença, moléstia ou enfermidade que nele 
tenham sua causa eficiente. 
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§ Jv O oficial s~râ também promovido s~. ao fal~cer, satisfazia 
condições de ac~sso e integrava a faixa dos que concorrem à pro. 
moção pelos critl:rios d~ antigUidade ou merccim~nto. 

§ 29 A promoção que resultar de qualquer das situações esta· 
bekcidas nas letras a, b ~c independerâ daquela prevista no§ J9 

§ 3Y Os casos de mort~ por f~rimento, doença, moléstia ou ~nfer· 
midad~ referidos nest~ artigo s~rão comprovados por atestado de 
origem, inquérito sanitário d~ orig~m ou ficha d~ evacuação s~ndo os 
termos do acidente:, baixa ao hospital, papeletas de: tratamento nas 
enfermarias ~ hospitais e os registras de baixa utilizados como meios 
subsidiários para esclarecer a situação. 

§ 49 No caso de falecimento do oficial, a promoção por bravura 
exclui a promoção post mortem que resultaria das conseqUências do 
ato de bravura. 

CAPITULO V 

Dos Quadros de Acesso e das Listas de Escolha 

Art. 31. Quadros de Acesso são relações de oficiais de cada 
Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, organizados por postos, para as 
promoções por antigUidade - Quadro de Acesso por AntigUidade 
(QAA), por merecimento - Quadro de Acesso por Merecimento 
(QAM), e por escolha- Quadro de Acesso por Escolha (QAE), prc· 
vistas, respectivamente, nos arts. 59, 69 c 79. 

§ l9 O Quadro de Ac~sso por AntigUidade é a relação dos ofi. 
ciais h<ibilitados ao acesso colocados em ordem decrescente de an· 
tigUidade. 

§ 29 O Quadro de Acesso por Merecimento é a relação dos 
oficiais habilitados ao acesso e resultante da apreciação do mérito e 
das qualidades exigidas para a promoção, que devem considerar, 
além de outros requisitos peculiares a cada Força Armada; 

a) a eficiência revelada no desempenho de cargos c comissões, e 
não a natureza intrínseca destes e nem o tempo de exercício dos 
mesmos; 

b) a potencialidade para o desempenho de cargos mais elevados; 
c) a capacidade de liderança, iniciativa e presteza de decisão; 
d) os resultados dos cursos regulamentares realizados; e 
e) o realce do oficial entre seus pares. 

§ 39 O Quadro de Acesso por escolha é a relação dos oficiais h a· 
bilitados ao acesso c que concorrem à constituição das Listas de 
Escolha. 

§ 49 Os Quadros de Acesso por AntigUidade, Merecimento e Es
colha são organizados, para cada data de promoção, na forma esta· 
bclccida na regulamentação desta lei para cada Força Armada. 

Art. 32. Listas de Escolha são relações de oficiais de cada 
Corpo. Quadro, ou Serviço, organizadas por postos, constituídas 
pelos oficiais selecionados pelo Alto Comando de cada Força 
Armada levando em consideração as qualidades requeridas para o 
exercido dos altos cargos de comando, chefia ou direçào privativos 
de oficial-general c destinadas a serem apresentadas ao Presidente da 
República para a promoção aos postos de oficial-general. 

Parágrafo único. Para inclusão em Lista de Escolha, é 
imprescindível que o oficial conste do Quadro de Acesso por Escolha. 

art 33. Apenas os oficiais que satisfaçam as condições de 
acesso. e estejam compreendidos nos limites quantitativos de anti· 
gUidade fixados na regulamentação desta lei para cada Força 
Armada, serão relacionados pela Comissão de Promoções de 
Oficiais de cada Força, para estudo destinado à inclusão nos 
Quadros de Acesso por AntigUidade, por Merecimento e por 
Escolha. 

Parágrafo ünico. Os limites quantitativos de antigUidade re
feridos neste artigo destinam-se a estabelecer, por postos, cm cada 
Corpo. Quadro, Arma ou Serviço, as faixas dos oficiais que con
correm à constituição do~ Quadros de Acesso por AntigUidade, por 
Merecimento c por Escolha. 

Art. 34. A organização dos Quadros d~ Acesso por Escolha e 
das Listas de: Escolha obc:dc:cc:râ, c:rn cadu Força Armada, ao 
seguinte:: 

u) pura promoção ao prim~iro posto de: oficial·genc:ral: 

I) I • fase - A Comissão de: Promoções de: Oficiais, de confor
midade: com as relações de: todos eis oficiais superiores do último 
posto que satisfaçam os requisitos estabelecidos no art. 15 c ~stejam 
dentro dos limites quantitativos de antigUidade: lixados, elaborará o~ 
Quadros de: Acesso por Escolha, que: serão constituídos de: acordo 
com o estabelecido na regulamentação desta lei para cada Força 
Armada. 

11) 2; fase- O Alto Comando claborarâ as Listas de Escolha 
sc:lc:cionando, dos Quadros de: Acesso por Escolha, tri:s oficiais para 
a primeira vaga e dois para cada vaga subseqUente. 

b) para promoção ao segundo posto de oficial-general: 

I) I• fase- A Comissão de Promoções de Oficiais relacionará 
todos os oficiais-generais do primeiro posto que satisfaçam as con· 
diçõc:s estabelecidas na letra a do art. 15, c com eles organizará, por 
ordem de antigUidade, os Quadros de Acesso por Escolha a serem 
subm~tidos ao Alto Comando. 

11) 2• fase- O Alto Comando elaborar:i as Listas óe Escolha 
selc:cionando, dos Quadros de Acesso por Escolha, três oficiais-gene
rais para· a primeira vaga c mais um para cada vaga subseqUente. 

c) para promoção ao terceiro posto de oficial-general: 

I) I• fase- A Comissão de Promoçócs de Oficiais relacionará 
todos os oficiais-generais do segundo posto que satisfaçam as con
dições estabelecidas na letra a do art. 15, e com eles organizará. por 
ordem de antigUidade, os Quadros de Acesso por Escolha a serem 
submetidos ao Alto Comando. 

II) 2• fase - O Alto Comando elaborará a Lista de Escolha 
sdecionando, do Quadro de Acesso por Escolha, três oficiais-gene
rais para a primeira vaga e mais um para cada vaga subseqUente. 

§ J9 As Listas de Escolha a serem apresentadas ao Presidente da 
República serão organizadas em ordem decrescente, de acordo com 
a votação realizada no alto Comando de cada Força Armada. 

§ 29 O número de oficiais a compor as Listas de Escolha pode 
ser menor do que o estabelecido neste artigo, quando os respectivos 
Quadros de Acesso por Escolha tiverem efetivo inferior ao mínimo 
necessário para a elaboraçao das citadas listas. 

§ 39 A regulamentação desta lei, para cada Força Armada, 
poderá lixar: 

a) nos itens I, das letras b e c, o limite quantitativo a considerar; 
b) nos itens II, das letras a, b e c, o número de oficiais que, cons

tantes do Quadro de Acesso por Escolha, serão levados à considera
ção do Alto Comando. 

Art. 35. O oficial não poderá constar de qualquer Quadro de 
Acesso e Lista de Escolha quando: 

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas na letra a do 
art. 15; 

h) for considerado não habilitado para o acesso, em carátcr pro
visório, ajuízo do Alto Comando ou da Comissão de Promoções de 
Oficiais, por. prcsumivelmcntc, ;cr incapaz de atender a qualquer 
dos requisitos estabelecidos nas letras b e c do art. 15; 
· c) for preso preventivamente, em flagrante delito, enquanto a 
prisão não for revogada; 

d) for denunciado cm processo crime, enquanto a sentença finai 
não houver transitado cm julgado; 

c) estiver submetido a Conselho de Justificação, instaurado ex 
oflicio; 

f) for preso preventivamente, cm virtude de Inquérito Policial 
Militar instaurado; 

J:) for condenado, enquanto durar o cumprimento da pena, 
inclusive no caso de suspensão condicional da pena, não se 
computando o tempo acrescido à pena original para fins de sua sus
pensão condicional; 

h) ror licenciado para tratar de interesse particular; 
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i J for conucnuuo ii pena de suspensão do exercício do posto, 
cllrgo ou função prevista no Código Penal Militar, durante o pruw 
ucssa suspensão; 

j J estiver cm dívida com a Falcnda Nacional, por alcance; 
1) for considcntdo prisioneiro de guerra; 
m J for considerado desaparecido; 
n) for considerado e.xtravi;tdo; 
u) for considcr;tdo desertor. 
* 1 Y O oficial que incidir na letra b deste urtigo será submetido 

a Conselho de Justificação cx-oflicio. 
* 2Y Recebido o relatório do Conselho de Justificação, instaura

do na forma do§ IY, o Ministro Militar respectivo, cm sua decisão, 
quando for o caso, considerará o oficial não habilitado para o acesso 
cm carittcr definitivo, na forma do Estatuto dos Militares. 

* JY Será excluído de qualquer Quadro de Acesso c Lista de Es
colha o oficial que incidir cm uma das circunstâncias previstas neste 
llrtigo ou cm uma das seguintes: 

a) for nele incluído indevidamente; 
b) for promovido; 
c) tiver fai<:cido; 
d) passar à inatividadc. 
Art. 36. Será excluído do Quadro de Acesso por Merecimento 

ou por Escolha c da Lista de Escolha, já organizados, ou deles não 
poderá constar o oficial que agregar ou estiver agregado: 

a) por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de 
pessoa da família por prazo superior a seis meses contínuos; 

b) cm virtude de encontrar-se no exercício de cargo público civil 
temporário, não detivo, inclusive da Administração indircta; 

c) por ter pussado à disposição de Ministério Civil, de órgão do 
Governo Federal, de Governo Estadual, de Território ou do Distrito 
Federal, para exercer função de natureza civil. 

Parágrafo único. Para poder ser incluído ou reincluído nos Qua
dros de Acesso por Merecimento e por Escolha, o oficial abrangido 
pelo disposto neste artigo deve reverter ao respectivo Corpo, Qua
dro, Arma ou Serviço, pelo menos trinta dias antes da data de 
promoção. 

Art. 37. O oficial que, no posto, deixar de figurar por três vezes, 
consecutivas ou não, cm Quadros de Acesso por Merecimento, se em 
cada um deles participou oficial mais moderno, é: considerado inabili
tado para promoção ao posto imediato pelo critério de merecimento. 

Art. 38. Considera-se o oficial não habilitado para o acesso em 
carátcr definitivo somente quando incidir no caso do parágrafo 29 
do artigo 35. 

Art. 39. Será transferido "ex-oflicio" para a reserva remunera
da, nos termos do Estatuto dos Militares: 

a) o Oficial-General que, no posto, deixar de integrar por 2 
(duas) vezes. consecutivas ou não, Lista de Escolha, quando nela 
tenha sido incluído oficial-General mais moderno, no respectivo Cor
po. Quadro ou Serviço; 

b) o Capitão-de-Mar-e-Guerra ou Coronel que deixar de inte
gr;tr, por 3 (três) vezes, consecutivas ou não, Listas de Escolha, 
quando nela tenha sido incluído oficial mais moderno, dos respecti
vos Corpo. Quadro, Arma ou Serviço. 

A rt. 40. O Oficial-General, o Capitiio-de-Mar-e-Guerra ou o 
Coronel, cujo nome constar por 3 (três) vezes consecutivas cm pri
meiro lugar em Lista de Escolha, será promovido, quando da apre
sentação desta ao Presidente da República pela terceira vez. 

Arl. 41. O oficial promovido indevidamente passará à situação 
de excedente. 

Parúgrafo único. Esse olicial contará antigUidade e receberá o 
número que lhe competir na escala hierárquica, quando a vaga a ser 
preenchida corresponder ao critério pelo qual deveria ter sido promo
vido, desde que satisfaça aos requisitos para a promoção. 

CAPITULO VI 
ll:ts lli~posiçcics Finnis c Transitórios 

Arl. 42. !los Guardas-Marinha c Aspirantes-a-Oficial aplicam
~c os dispmitivos desta lei, no que lhes ror pertinente. 

Art. 43. As promoções dos oficiais abrangidos por legislação 
peculiar podem ser objeto de regulamentação cspccílica cm cada For
ça Arnwda, observadas, quando aplicáveis, as disposições desta lei. 

Art. 44. O Poder Executivo regulamentará a presente lei para 
cad;t Força ArnHtda, dentro do praw de sessenta dias, a partir da 
d<tt;t de sua publicação. 

Art. 45. Esta lei entrará cm vigor na data da publicação de sua 
rcgubmentução para cada Força Armada, ressalvado o disposto no 
artigo 39 que terá aplicação a partir da data de sua publicação. 

Parágrafo único. Até: a entrada em vigor desta lei, ressalvada a 
aplicação de seu artigo 39, aplicar-se-ào a legislação c regulamenta
ção de promoções de oficiais da ativa para a Marinha, Exi:rcito c 
Acronáutic<t, atualmcntc cm vigor. 

Art. 46. Com a entrada cm vigor desta lei ficam revogadas as 
Leis n•s 4,448, de 29 de outubro de 1964, 4.720, de 8 de julho de 
1965, ·U22. de 29 de outubro de 1965, 5.020, de 7 de julho de 1966, 
5.07-1, de 22 de agosto de 1966, 5.141, de 14 de outubr~. de 1966, 
5.302, de 3 de julho de 1967, 5.393, de 23 de fevereiro de 1968, 5.500, 
de 20 de setembro de 1968, 5.576, de 4 de maio de 1970, e os 
Decretos-Leis nYs 174, de 15 de fevereiro de 1967, de 28 de fevereiro 
de 1967, 321, de 4 de abril de 1967, 512-A, de 28 de março de 1969, 
905, de ]Y de outubro de 1969,918, de 8 de outubro de 1969, 1.026, de 
21 de outubro de 1969, c demais disposições em contrário. 

Brasília, 10 de novembro de 1972; 1519 da lndependi:ncia c 849 
da República. - El\tfUO G. MF:DICI - Adalberto de Barros 
:"'\unes- Orlando Geisel - J. Ara ripe Macedo. 

I À Comissão de Segurança Nacional. i 

I'ROJ ETO UE DECRETO LEGISLATIVO NY 19, DE 1976 
( :'\•.> 57-B/76, na C:imara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção Internacional sobrt' 
Responsabilidade Civil cm Danos Causados por Poluição por 
cilco, concluida cm Bruxelas, a 29 de novembro de 1969. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É aprovado o texto da Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por óleo, 
concluída cm Bruxelas, a 29 de novembro de 1969. 

Arl. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM N9 200, DE 1976 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no Artigo 44, Inciso I, da 
Constituição Federal, tenho a honra de submeter à eievada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos ·do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o 
texto da Convenção Internacional sobre Responsabilidades Civil cm 
Danos Causados por Poluição por Óleo, concluída em Bruxelas, a 29 
de novembro de 1969. 

Brasília, 26 de julho de 1976.- Ernesto Geiscl. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DTC/DAI/159f613.12 (013), 
DE II DE JUNHO DE 1976, DO MINISTt:RIO DAS RELAÇCES 
EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Ernesto Gciscl, 
Prcsidentl! da República. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 
que foi negociada cm Bruxelas, cm 29 de novembro de l'l69, a Con
vençfto Internacional sobre Responsabilidade Civil cm Danos 
Causados por Poluição por Óleo, sob os auspícios da Organiwçào 
Marítima Con~ultiva lntergovern:tmcntal (IMCO). 
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2. A r~f~rida Conv~nçào foi daborada t~ndo ~m vista a n~c~ssi
dad~ d~ gumntir uma indenizaçào ad~quadu às p~ssoas qu~ v~nham 
<l sofr~r danos causados por poluição r~sullant~ d~ fugas ou descar· 
gas d~ óleo provenientes de navios, 

3. Visou, outrossim, o aludido instrumento a adotar r~gras ~ 
proccdim~ntos uniform~s. no plano internacional, paru d~linir as 
4ucstlics d~ r~spons;tbilidad~ c gurantir uma r~paruçào ~quitutivu 
>empre 4ue necessário. 

4. Em Aviso qu~ me: dirigiu ~m 9 d~ março último o s~nhor 
Ministro de: Estado das Minas~ En~rgia informou·m~ s~r do inter~s
s~ da P~tróleo Brasileiro S/ A (PETROBRÃS) a participação. do Bra
sil na Convenção em upr~ço, 

5. A luz do acima ~xposto, submeto à alta consid~ração de Vos
sa E.\cc:l~ncia o an~xo proj~to d~ m~nsag~m pr~sid~ncial para qu~. 
caso Vossa Excdência est~ju d~ acordo, s~ju o h:xto da Convenção 
lnt~rnacional sobr~ R~sponsabilidad~ Civil ~m Danos Causados por 
Pol u iç~1o por Óko, d~ 1969, ~ncuminhado à consid~rução do 
Congresso N;tcional, pura fins de adesão pelo Brasil, 'nos t~rmos do 
Artigo XIII do aludido instrum~nto. 

A prov~ito a oportunidade pura r~novar a Vossa Excd~ncia, Se
nhor Prc>idcnt~. os protestos d~ meu mais profundo resp~ito. -
Antonio F. A1.crcdu da Siheira. 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSA· 
BILIDADE CIVIL EM DANOS CAUSADOS POR POLUIÇÃO 
POR ÓLEO, 1969 

Os Estados Partes da presente Convenção, 
Conscientes dos riscos de poluição criados pelo transporte 

Marítimo lnt~rnacional de óleo a granel, 
Convencidos da necessidade de garantir uma indeniLação ade

quada às pessoas que venham a sofrer danos causados por poluição 
resultante de fugas ou descargas de óleo provenientes de navios, 

Desejosos de ado ta r regras e procedimentos uniformes num pia· 
no internacional para definir as questões de responsabilidade e garan· 
ti r, cm tais ocasiões, uma reparação equitativa, 

Concordam no que se segue: 

Artigo I 

Para os fins da presente Convenção: 
I. "Navio" significa toda embarcação manuma ou engenho 

marítimo nutuante, qualquer que seja o tipo, que transporte cfeti· 
v a mente óleo a granel como carga. 

2. "Pessoa" significa toda pessoa física ou jurídica de direito 
público ou de direito privado, incluindo um Estado e suas 
subdivisões politicas constitucionais. 

3. "Proprietário" signifi'ca a pessoa ou pessoas registradas 
como proprietário do navio, ou, cm falta de matrícula, a pessoa ou 
pessoas que tém o navio por propriedade. Todavia, nos casos de um 
navio de propriedade de um Estado e operado por uma companhia 
que, nesse Estado, é registrada como operadora do navio, o termo 
"proprietário" designa essa companhia. 

4. "Estado de registro de navio" significa, cm relação aos navios 
registrados, o Estado no qual o navio tiver sido registrado c, com 
relação aos navios não registrados, o Estado cuja bandeira o navio 
arvora. 

5. "Óleo" significa qualquer óleo persistente, tais como pctró· 
lco bruto, óleo combustível, óleo diesel pesado, óleo lubrificante c 
óleo de baleia, quer transportado a bordo de um navio como carga 
ou nos tanques de um navio, quer nos tanques de combustível desse 
navio. 

6. "Dano por Poluição" signilica a perda ou dano, causados fo· 
ra do navio transportador de óleo, por contaminação resultante de 
um derrame ou descarga de óleo do navio, onde quer que possa ocor· 
rcr esse derrame ou descarga, c inclui o custo das despesas com medi· 
das preventivas c outras perdas ou danos causados por essas medidas 
preventivas. 

7. "M~didas Pr~v~ntivus" signilicu quaisqu~r m~didas ruwil· 
veis, tonutdas por qualqu~r p~ssou após ter ocorrido um incid~nt~. 
visundo prev~nir ou minimizar os danos cuusudos p~lu poluição. 
s. "lncid~nt~" significa todo fato ou conjunto d~ fatos qu~ tém a 
mcsm<l orig~m ~ qu~ r~sultem ~m danos por poluição. 

9. "Orgunit.uçi\o" significa a Organização Marítima Consultiv<t 
lntcrgovcnwmental. 

Artigo 11 

A pr~s~nt~ Conv~nçào será aplicada exclusiv<~menh: aos danos 
por poluh;ào caus<tdos no território, incluindo o mar territorial dt 
um Est<tdo Contrat;tnte t <~s mtdidas preventivas tomadas para evi· 
ta r ou minimizar tais danos. 

Artigo III 

I. Salvo o disposto nos parágrafos 2 t 3 deste Artigo, o propric· 
túrio do navio no momtnto do incidente, ou se o incidente consiste 
de uma sucessão dt fatos, no mom~nto do prim~iro fato, será 
responsável por 4U<tlqu~r d<~no por poluição causado por óleo que te· 
nha sido dtrramado ou descarregado de seu navio como resultado 
do tnctllente. 

2. O proprietário não será o responsávtl por dano de poluição 
se provar q uc o dano: 

:1 J rtsultou de um ato de guerra, de hostilidadt, dt uma guerra 
civil, dt uma insurreição ou de um fenómeno natural de caráttr 
excepcional, intvitávcl c irresistivel, ou 

h) rtsultou totalmente de um ato ou omissão praticado por um 
terceiro com intenção de produzir danos, ou 

c) resultou integralmente de neglig~ncia ou de ato prejudiciul de 
um Governo ou de outra autorid<~de responsável ptla manutenção 
de farois ou de outros auxílios à navegação, no exercício dessa 
função. 

3. St o proprietário provar que o dano por poluição resultou 
cm sua totalidade ou em parte, seja de um ato ou omissão feito com 
intenção de causar danos, pela pessoa que sofreu e~ses danos, ou de 
negligência dessa pessoa, o proprietário pode ser desobrigado cm to· 
do ou cm parte de sua responsabilidade para com a citada pessoa, 

4. Nenhum pedido de indenização por danos por poluição 
poderá ser formalizado contra o proprietário de outro modo que não 
seja baseado na presente Convenção. Nenhum pedido de in· 
dcnização, que não seja fundamentado na presente Convenção 
poderá ser feito contra Prepostos ou Agentes do proprietário. 

5. Nenhuma disposição da presente Convenção deverá pre· 
judicar o direito de regresso do proprietário contra terceiros. 

Artigo IV 

Quando os derrames ou descargas de óleo se dão em mais de um 
navio e dai resultam danos por poluição, os proprietários de todos os 
navios envolvidos serão, a· não ser que exonerados de acordo com o 
Artigo III, solidariamente, responsáveis pela totalidade dos danos 
que não possam ser razoavelmente divisíveis. 

Arti~:o V 

I. O proprietário de um navio tem o direito de limitar sua rcs· 
ponsabilidadc, nos termos da presente Convenção cm relação a um 
acidente, a um montante total de 2.000 francos por tonelada da 
tonelagem do navio. 

Todavia essa montante total cm nenhum caso poderá exceder a 
210 milhões de francos. 

2. Se o incidente tiver sido produzido por uma falta pessoal do 
proprictúrio, esse não podcr{t se beneficiar da limitação prevista no 
parúgrafo I do presente Artigo. 

J. Para aprov~itar o benefício da limitação estipulada no pará· 
grafo I deste Artigo o proprietitrio deverá constituir um fundo, cuja 
soma total representa o limite de sua responsabilidade, junto ao Tri· 
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bunal ou qualqu~r outra autoridade competente de qualquer um dos 
Estados Contratantes, no qual a açilo judicial foi iniciada com funda· 
mento do Artigo IX. 

O fundo pode ser constituído quer por depósito da soma ou por 
apresentação de uma garantia bancária ou ainda por qualquer outra 
garantia que seja aceitável pela Legislação do Estado Contratante 
em que for constituído e que seja considerado adequado pelo Tribu· 
nal ou por qualquer outra autoridade competente. 

4. O fundo será distribuído entre os reclamantes propor· 
cionalmente aos montantes das reivindicações estabelecidas. 

S. Se, antes da di~tribuiçilo do fundo, o proprietário ou 
qualquer de seus prepostos ou seus Agentes ou qualquer outra 
pessoa que tenha fornecido o seguro ou outra garantia financeira ti· 
ver, como resultado de um incidente, pago uma indcnização por da· 
nos por poluição deverá, com relação à quantia que tiver pago, 
adquirir por sob-rogação os direitos que a pessoa assim compensada 
poderia ter gozado de acordo com esta Convenção. 

6. O direito de sub-rogação estabelecido no parágrafo 5 do 
presente Artigo pode também ser exercido por outra pessoa que não 
as ali mencionadas, no que concerne a qualquer quantia da 
compensação por danos de poluição que poderia ter pago com a 
ressalva de que tal sub-rogação é permitida pela Legislação Nacional 
aplicável. 

7. Quando o proprietário ou qualquer outra pessoa estabelece 
que poderá ser compelido a pagar posteriormente, no todo ou em 
parte, uma quantia de compensação para a qual tal pessoa poderia 
ter gozado um direito de sub-rogação cm virtude dos parágrafos 5 ou 
6 do presente Artigo, se a indenização tivesse sido paga antes da 
distribuição do fundo, o Tribunal ou outra autoridade competente 
do Estado onde o fundo for constituído, pode ordenar que uma 
quantia suficiente seja provisoriamente reservada para permitir ao 
interessado fazer valer posteriormente sua reclamação contra o 
fundo. 

8. As reclamações relativas às despesas razoavelmente rea· 
lizadas ou os sacrifícios feitos voluntariamente pelo proprietário, 
com o fim de evitar ou minimizar os danos de poluição figurarão em 
igualdade com outras reclamações contra o fundo. 

9. O franco mencionado neste Artigo é uma unidade constituí· 
da por sessenta e cinco miligramas c meio de ouro ao titulo de nove· 
centos milésimos de pureza. 

O montante mencionado no parágrafo I do presente Artigo será 
convertido na moeda nacional do Estado no qual o fundo deve ser 
constituído; a conversão será efetuada de acordo com o valor oficial 
dessa moeda em relação à unidade acima definida, na data da 
constituição do fundo. 

I O. Para os fins do presente Artigo entende-se por tonelagem do 
navio a tonelagem líquida de arqueação acrescida do volume que, em 
virtude os espaços ocupados pela praça de máquinas, tenha sido 
deduzido da tonelagem bruta de arqueação para determinar a 
tonelagem líquida de arqueação. 

No caso de um navio cuja tonelagem não possa ser medida pelas 
regras normais, deverá ela ser considerada como sendo 40% do peso 
em toneladas de 2.240 libras de óleo que o navio for capaz de trans· 
portar. 

I I. O Segurador ou outra pessoa que provê a garantia finan· 
ccira será autorizada a constituir um fundo de acordo com o presente 
artigo, nas mesmas condições e com os mesmos efeitos, como se o 
mesmo fosse constituído pelo proprietário. 

Tal fundo pode ser constituído mesmo no caso de falta pessoal 
do proprietário, mas a constituição do mesmo não prejudicará os 
direitos dos reclamantes contra o proprietário do navio. 

Artigo VI 

I. Quando, após o incidente, o proprietário, de acordo com o 
Artigo V constituiu um fundo c. está habilitado a limitar sua res· 
ponsabilidadc, 

a) ncnnum direito à indc:nilaçi'lo por danos por poluição re· 
sultuntc do incidente podc:râ ser exercido sobre: outros bens do pro· 
pric:tário; · 

b) o Tribunal ou outra autoridade competente de qualquer 
Estado Contratante deverá ordenar a liberação do navio ou qualquer 
outro bem pc:rtc:ncc:ntc: ao proprietário que tenha sido arrestado cm 
seguida à ação de reparação por danos por poluição causados pelo 
mesmo incidente e, do mesmo modo, deverá liberar qualquer caução 
ou outra garantia depositada para evitar tal penhora. 

2. As disposições precedentes só se aplicam, todavia, se o autor 
da demanda tiver acesso ao Tribunal que controla o fundo e se o 
fundo puder ser efetivamentc utilizado para cobrir a demanda. 

1-

Artigo VIl 

I. O proprietário de um navio registrado em um Estado 
Contratante e que transporte mais de 2.000 toneladas de óleo a gra· 
nc:l como carga deverá fazer um seguro ou outra garantià financeira, 
tal como caução bancária ou certificado emitido por um fundo inter· 
nacional de indenização, num montante fixado pela aplicação dos 
limites de responsabilidade previstos no Artigo V, parágrafo I. com 
o fim de: cobrir sua responsabilidade por danos por poluição, confor· 
me as disposições da presente Convenção. 

2. Deverá ser emitido para cada navio um certificado que ateste 
que: um seguro ou garantia é válido de acordo com as disposições da 
presente Convenção. 

Será emitido ou visado pela autoridade competente do Estado 
de registro, o qual deve se assegurar de que o navio satisfaz as dis· 
posições do parágrafo I do presente artigo. 

O certificado deverá ser feito de acordo cpm o modelo anexo e 
conter as seguintes informações: 

a) nome do navio c porto de registro; 
b) nome e local do principal estabelecimento do proprietário; 
c) tipo de garantia; 
d) nome e local do principal estabelecimento do Segurador ou 

de: outra pessoa que dê a garantia e, se a ocasião se apresentar, o lo· 
cal do estabelecimento em que foi subscrito o Seguro ou a Garantia; 

e) o período de validade do certificado, o qual não poderá exce· 
der o do Seguro ou da Garantia. 

3. O certificado deverá ser emitido na língua ou línguas oficiais 
do Estado que o emite. Se a língua utilizada não for o inglês ou fran· 
cês, o texto deverá conter uma tradução numa dessas línguas. 

4. O certificado deverá se achar a bordo do navio e uma cópia 
deverá ser depositada junto a autoridade que possui o registro de 
matrícula do navio. 

5. Um seguro ou outra garantia financeira não satisfará as dis· 
posições do presente artigo se seus efeitos cessarem por razões 
outras que não seja o término do período de validade indicado no 
certificado da aplicação do parágrafo 2 do presente artigo, antes de 
expirar o prazo de três meses a contra da data em que um aviso pré· 
vio tenha sido dado à autoridade citada no Parágrafo 4 do presente 
artigo, a menos que o certificado não tenha sido restituído a essa 
autoridade ou que um novo certificado válido não tenha sido emi· 
tido antes do fim desse prazo. 

As disposições precedentes se aplicam do mesmo modo a · 
qualquer modificação do seguro ou garantia financeira que não mais 
satisfaça as disposições do presente artigo. 

6. O Estado de registro deverá, sob ressalva das disposições do 
presente artigo, determinar as condições de emissão c validade do 
certificado. 

7. Os certificados emitidos ou visados sob a responsabilidade de 
um Estado Contratante serão reconhecidos pelos outros Estados 
Contratantes para todos os fins da presente Convenção c serão consi· 
dera dos como tendo o mesmo valor dos certificados por eles mesmos 
emitidos ou visados. 

Um Estado Contratante poder{l, a qualquer momento, con
sultar um Estado de registro para troca de pontos de vista quanto a 
opinião dele a respeito de ser o Segurador ou Garantidor constante 
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do C..:rtilicado, linancdramtntt incapaz dt fuztr fuct às obrigacõts 
impost01s ptlõl Convtnçilo. 

!l. Qu;llqutr ptdido dt indtnizuçilo por danos oriundos dt 
poluição podt str formalizado dirttamc:ntt contra o Stgurudor ou a 
pessoa dt ondt tmana a garantiu linunctira qut cobrt a rtsponsu
bilidudt do proprittário para com os danos por poluiçilo. Em tal 
caso o dtmandado podt, ttndo ocorrido ou nilo culpa ptssoal do 
propro..:tário, btndiciar-st dos limitts dt rtsponsabilidadt prescritos 
no parágrafo I do Artigo V. O dtmandado podt, por outro lado, s~ 
preval~ctr dos mt:os dt dtftsa dt que se valeria o proprietário, 
cxc~tuados os postos c:m liquidaçilo ou fali:ncia do proprittário. 
Al~m disso, o dtmandado pode se: prevaltcer do fato de: sertm os da· 
nos por poluição rtsultantes dt uma falta intc:ncional do próprio 
proprietário, mas não poderá se prtvalecer de nenhum dos outros 
meios dt deftsa qut pudtssem ser invocados numa ação intentada 
pdo propri~tário contra ele. 

O d~mandado poderá, c:m todos os casos, obrigar o proprietário 
•t ser chamado ao processo. 

9. Todo fundo constituído por um seguro ou outra garantia 
linanccira de acordo com o parágrafo I do presente artigo será dis
ponivd ~xclusivamentt para cobrir as indenizações devidas cm 
virtude: da presente Convenção. 

10. Um Estado Contratante não deve permitir que um navio 
que arvore a sua bandeira, ao qual se aplique este artigo, opere 
comtrcialmente sem possuir um certificado emitido de acordo com o 
parágrafo 2 ou 12 deste artigo. 

11. Sob ressalva das disposições do presente artigo cada Estado 
Contratante deverá assegurar, de acordo com sua legislação na
cional, que o s~guro ou outra garantia financeira corresponde às 
~xigi:ncias do Parágrafo I do presente artigo, cubra qualquer navio 
seja qual for o seu local de registro, que entre ou saia de seus portos 
ou que chegue ou d~ixe terminal oceânico localizado cm seu mar 
territorial, caso transporte efetivamente mais de 2.000 toneladas de 
óleo 01 granel como carga. 

12. Se um navio que for propriedade do Estado não estiver 
coberto por um seguro ou outra garantia financeira as disposições 
pertinentes do presente artigo a ele não se aplicam. 

Esse navio, todavia, deve possuir um certificado emitido pelas 
autoridades competentes do Estado de matricula, atestando que ele é 
propriedade desse Estado e que sua responsabilidade está coberta 
dentro dos limites previstos no Parágrafo I do Artigo V. 

Esse certificado deverá seguir, tanto quanto possível, o modelo 
prescrito no Parágrafo 2 deste Artigo. 

ArliJ:o VIII 
Os direitos à indenização previstos pela presente Convenção 

prescreverão dentro de três anos após a data em que ocorrer o dano. 
Contudo, cm nenhum caso uma ação poderá ser proposta após 

6 anos a partir da data do incidente que ocasionou o dano. 
Quando o incidente consistir de uma série de ocorrências, o 

período de 6 anos deverá ser contado a partir da data da primeira das 
ocorrências. 

ArtiJ:o IX 
I. Quando um incidente tiver causado dano por poluição num 

território, incluindo o mar territorial de um ou mais Estados Contra
tantes, ou quando cm tal território, incluindo o mar territorial, fo. 
rum tomadas medidas preventivas para evitar ou minimizar o dano 
pela poluição, as açõcs para indcnização somente poderão ser 
impctradas nos tribunais desse ou desses Estados Contratantes. 

A existência de tais açõcs deverão ser comunicada, dentro de um 
pra1.0 ra1.oávcl, ao demando. 

2. Cada Estado Contratante deverá se assegurar de que seus tri· 
hunais são competentes para conhecer tais ações de indcnização. 

3. Após a constituição do fundo de acordo com as disposições 
do Artigo V, os tribunais do Estado onde o fundo for constituído se· 
riio os únicos competentes para doutrinar sobre todas as questões de 
rartilha c de distribuição do fundo. 

Artigo X 

I. Todo julgumtnto de um tribunal competente ~m virtude do 
Artigo IX, que 1: extcutávd no Estudo de origem onde não possa 
mais ser objeto de um recurso ordinário, será reconhecido em qual· 
qutr outro Estudo Contratante exceto: 

u) se o julgamento tiver sido obtido fruudulentum~nt~; 
b) se o d~mundado não tiver sido advertido em t~mpo razoável 

e niio tiver tido pl~n;t oportunidade de apresentar sua dd'esa. 
:!. Todo julgamento que for reconhecido em virtude do parágra· 

fo primeiro do presente Artigo será executável em cada Estado 
Contratante desde que as formalidades exigidas no citado Estado te· 
nham sido &atisfeitas. 

Essas formalidades não permitirão, quanto ao mérito, a 
r~abertura do caso. 

Arti~:o XI 

I. As disposições da presente Convenção não se aplicam aos na· 
vios de guerra ou a outros navios pertencentes a um Estado ou ex· 
piorados por ele e utilizados, na época considerada, somente em ser· 
viço não comercial do Estado. 

2. No que concerne aos navios pertencentes a um Estado 
Comratante e utilizados para fins comerciais, cada Estado será passi· 
vel de sofrer demandas face às jurisdições apontadas no Artigo IX e 
deverá renunciar a quaisquer defesas de que poderia se prevalecer em 
sua qualidade de Estado soberano. 

Artigo XII 

A presente Convenção substitui as Convenções Internacionais 
que na data em que for aberta à assinatura estejam em vigor ou aber
tas à assinatura, à ratificação ou a adesão, mas somente na medida 
em que essas Convenções estejam em conflito com esta, contudo, 
nada neste artigo afeta as obrigações dos Estados Contratantes para 
com os não Contratantes face a ta:s Convenções Internacionais. 

Arti~:o XIII 
I. A presente Convenção permanecerá aberta à assinatura até 

31 de dezembro de 1970 e, cm seguida, permanecerá aberta à adesão. 
2. Os Estados membros da Organização das Nações Unidas, de 

qualquer de suas Agéncias Especializadas, da Agência Internacional 
de Energia Atómica ou que sejam partes do Estatuto da Corte 
Internacional de Justiça podem tornar-se Partes da presente Conven· 
ção por: 

a) assinatura sem ressalva quanto à ratificação, adesão ou 
aprovação; 

h) assinatura sob ressalva de ratificação, aceitação ou aprova· 
çào seguida de ratificação, aceitação ou aprovação; ou 

c) adesão. 

Arti~:o XIV 

I. A ratificação, aceitação, aprovação ou adesão se cfetua pelo 
depósito de um instrumento, em boa e devida forma, junto ao 
Secretário-Geral da Organização. 

2. Todo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou 
adesão depositado após a entrada cm vigor de uma emenda a presen· 
te Convenção com relação a todos os Estados já Partes da Convcn· 
ção ou após o cumprimento de todas as medidas para a entrada cm 
vigor das emendas com relação aos citados Estados, é considerado 
como se aplicado a Convenção modificada pela emenda. 

ArliJ:o XV 

I. A presente Convenção entra cm vigor noventa dias após a da· 
ta cm que os Governos de oito Estados, cinco dos quais representem 
Estados tendo cada um pelo menos um milhão de toneladas brutas 
de arqueação cm navios tanque a tenham assinado sem reservas 
quanto a ratificação, aceitação ou aprovação ou tenham depositado 
tnstrumcntos de ratificaçito, :tccitaçito. aprovaçito ou adesão junto 
ao Sccrctitrio-Gcr:tl da Organização. 



-199-

:!. l'ant cuda Eswdo que ratifique, aceite, aprove ou adira pos
teriormente il Convenção, ela entrará cm vigor noventa dias após o 
depósito por esse Estado do instrumento apropriado. 

Arligo XVI 

I. A prc:sc:ntc: Convenção pode ser denunciada por quulquc:r um 
dos Estados Contratantes a partir da data em que entre em vigor 
para ele. 

2. A denúncia será efetuada mediante o depósito do instrumen
to rc:spc:ctivo junto ao Secretário-Geral da Organização. 

3. A dení•ncia passará a ter efeito um ano após a data em que 
for depositado o respectivo instrumento junto ao Secretário-Geral 
da Organização ou ao se expirar um prazo mais longo que poderá ser 
c:spc:cificado nesse instrumento. 

Artigo XVII 

I. A Organização das Nações Unidas quando assume: a res
ponsabilidade: de Administração de um território ou qualquer Es
tado Contratante encarregado de assegurar as relações 
internacionais de um território deverá consultar, o mais cedo possí
vel, as autoridades competentes desse território ou tomar qualquer 
outra medida apropriada para lhe extender a aplicação da presente 
Convenção c poderá a qualquer momento, por notificação escrita 
endereçada ao Secretário-Geral da Organização, dar conhecimento 
de que essa extensão teve lugar. 

2. A aplicação da presente Conver.ção será extendida ao teritó· 
rio designado na notificação a partir da data do recebimento da mes-
ma ou de outra data que será indicada. · 

3. A Organização das Nações Unidas ou qualquer Estado Con
tratante que tenha feito uma declaração, baseada no parágrafo pri
meiro deste Artigo, poderá, a qualquer momento após a data em que 
a aplicação da Convenção tenha sido extendida a um território, dar a 
conhecer por meio de notificação escrita, endereçada ao Secretário
Geral da Organização, que a presente Convenção deixa de se aplicar 
ao território designado na notificação. 

4. Cessa a aplicação da presente Convenção ao território desig· 
nado na notificação, um ano após a data do recebimento dessa 
notificação pelo Secretário-Geral da Organização ou após expirar 
um outro período mais longo que tenha sido especificado na notifica
ção. 

Artigo XVIII 

I. A Organização pode convocar uma Conierência tendo por 
objetivo rever ou emendar a presente Convenção. 

2. A Organização convocará uma Conferência dos Estados 
Contratantes tendo por objetivo rever ou emendar a presente Con
venção por solicitação de pelo menos um terço dos Estados 
Contratantes. 

Artigo XIX 

I. A presente Convenção será depositada junto ao Secretário
Geral da Organização. 

2. O Secretário-Geral da Organização deverá: 
a) informar a todos os Estados que tenham assinado ou aderido 

a Convenção sobre: 
i) cada nova assinatura ou depósito de instrumento novo c a da

ta cm que tal fato se verificou; 
ii) o depósito de qualquer instrumento dcnunci~do a presente 

Convenção c a data cm que se verificou; 
iii) a extensão da presente Convenção a qualquer território cm 

virtude do parágrafo I do Artigo XVII c a cessação dessa extensão 
cm virtude do parágrafo 4 do mesmo Artigo, indicando, cm cadu 
caso, quando a extensão da presente Convenção teve inicio ou tení 
fim: e 

h) transmitir cópias autenticadas da rrcsente Convenção a to· 
dos os btadns signatários ou aos que a ele tenham aderido. 

Artigo XX 

Tão logo a prcsc:ntc Convenção entre: cm vigor o Sccrctário-Gc:
ral da Organização deverá transmitir o texto ao Secretariado das Na
ções Unidas para registro c: publicação de acordo com o Artigo 10:! 
da Carta das Naçiic:s Unidas. 

Artigo XXI 

A presente Convenção é: estabelecida num único exemplar, nas 
línguas inglesa c: francesa, sendo ambos os textos igualmente 
autê:nticos. 

Serão fdtas traduções oficiais nas línguas russa e espanhola e 
depositadas junto ao original assinado. 

Em fé: do que os abaixo assinados, devidamente autorizados 
para este lim por seus Governos, assinam a presente Convenção. 

Feito cm Bruxelas, em :!9 de novembro de 1969. 

ANEXO 

Certificado de Seguro ou outra garantia financeira relatifo 
a responsabilidade cifil por danos causados por poluição por 
óleo. 

Publicado de acordo com as disposições do Artigo VII da 
Convenção Internacional sobre responsabilidade civil por danos 
causudos por poluição por óleo, 1969 

Letras ou n~ Porto de Nome e Ende· 
Nome do Navio reço do Pro-

Distintivo Inscrição prietário 

O abaixo assinado certifica que o navio supramencionado es
tá coberto por uma apólice de seguro ou outra garantia linan
ceira, satisfazendo as disposições do Artigo VII da Convenção 
Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos causados 
por Poluição por Oleo, 1969. 

Tipo de garantia ........................................... . 

Duração da garantia ........................................ . 

Nome e endereço do Segurador (ou dos Seguradores) e (ou) 
da pessou (ou ressoas) que tenham dado uma garantia finan· 
ccira. 
Nome: ................................................... . 
Endereço: ................................................ . 
O presente ccrtificudo é vúlido uté ............................ . 
Emitido ou visado pelo Governo do ........................... . 

(nome completo do Estudo) 
Feito cm ................... . aos ........................ . 

(local) (data) 

(assinatura c titulo do funcionário que emite ou visa o certi· 
ficado) 

(Às Crmri.uões de Relações Exteriores e de Constituição E' 

Justiça.) 

1. Na dc!lignaçào do E!!itado, podc·!liC, ca!io !iiC queira. mcncionnr a nutnrldotdc J'lúhlica 
compctl!nt(' do raís do 'qual é cm ii ido o certificado. 
1. Quando o mont:mt~ total da p:arantia fM oriundo de v;irias fontes convém que '-C tndiquc 
n m<1ntnn1c de cu tia uma delas. 
J. Quotndn n p:arantin é d~~tln !lillh \'{lriíl-~ fnrmas dcvc-~c cnumcr~·ln'. 
.1, Nn ruhrlcrt "Durat;o1~' da Cinr11nli11" é cnnvcnicntc prCCI!Ii!H a data cm ltiiC ela pass11 11 ter 
efeito 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N920, DE 1976 

( N• S4-D /76, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo que modifica e complementa 
11 "Convencilo entre os Estados Unidos do Brasil, atualmente 
República Federativa do Brasil, e o Japão, destinada a evitar a 
dupla tributacão em matéria de Impostos sobre rendimentos", 
assinado em Tóquio, a 23 de marco de 1976. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Fica aprovado o texto do Protocolo que modifica e 

complementa a "Convenção entre os Estados Unidos do Brasil, 
atualmente República Federativa do Brasil, e o Japão, destinada a 
evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre rendi· 
mentos", assinado em Tóquio, a 23 de março de 1976. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM N•l38, DE 1976 
Excdentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Cons· 

tituição Federal, tenho a honra de submeter a elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompánhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Protocolo que modifica e complementa a "Convenção entre os Esta· 
dos Unidos do Brasil e o Japão, destinada a evitar a dupla tributação 
em matéria de impostos sobre rendimentos", assinado em Tóquio, a 
23 de março de 1976. 

Brasília, 26 de maio de 1976.- Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DPF/DAI/DAOC/ARC/ 
138/651.31 (B46) (ElO), DE 24 DE MAIO DE 1976, DO MINIST~· 
RIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES. 

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

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exceiência o texto do 
Protocolo, assinado em Tóquio a 23 de março de 1976, que modifica 
e complementa a "Convenção entre os Estados Unidos do Brasil c o 
Japão destinada a evitar a dupla tributação em matéria de imposto 
sobre rendimentos". 

2. O objetivo principal deste Protocolo é o de aproximar o trata· 
mento fiscal concedido aos investimentos japoneses no Brasil- nos 
termos da referida Convenção, o mais favorecido dentre todos -
àquele dispensado, em virtude de convenções posteriormente concluí· 
das, aos fluxos financeiros similares provenientes de outros paíse~ 
exportadores de capital. 

3. A Convenção assinada em 1967, com efeito, reduzia de 25% 
para 10% a alíquota máxima do imposto incidente sobre os royalties 
pela utilização de patentes c prestação de assistência e serviços têcni· 
cos, para juros derivados de empréstimos bancários c de operações 
entre empresas coligadas c para os dividendos pagos por sociedades 
brasileiras a residentes no Japão que detém mais de 25% do seu capi· 
tal. 

4. A Convenção de 1967 instituiu ainda, no Japão, o sistema. do 
crédito fiscal variável, correspondente ao imposto que seria pago no 
Brasil, cm conformidade com a legislação interna. 

5. Dc.ntro do quadro dos mecanismos destinados a evitar a du
pla tributaçiio, a referida Convenção permitia também que os investi· 
dorc~ japoneses no Brasil ~e valessem dos favores fiscais, vigentes cm 
1976, decorrentes das medidas especiais de incentivo, destinados a 
promo\'cr o desenvolvimento econômico da Região Amazônica c das 
Rcgii1es Norte c Nordeste do Brasil. Este f~to impedia a participação 
das suhsidiilrias japonesas cm diversos programas de incentivos lis· 
~ais criadns posteriormente à data da conclusão da Convenção. 

6. Após um período de ncgociaçi\c' de aproximadamente um 
;tno. a~ parte> brasileira c japonesa concluíram. ;1 D de março de 
1976. o acim;t mencionado l'rotocoln. que altera dispnsittvo~ da Con· 

v~nçào d~ 1976. o. Protocolo de 1976 devou para 12,5% u ul!quotu de 
imposto incidente sobr~ os dividendos, juros ~ royaltles gerados ~m 
um dos Estudos Contrutantes e pagos u resid~ntes do outro Estudo 
·Contmtante. 

7. O aumento da ulíquota de imposto de 10% pura 12,5% ainda 
rcpres,•nta um tratamento mais favorável aos investimentos japone· 
ses no Brasil do que o concedido dos capitais oriundos dos demais 
Estados com os quais concluímos acordos semelhant~s. os quais, ~m 
geral, lixam em 15% a alíquota mínima dos impostos incidentes 
sobre dividendos, juros e royaltles. 

8. No entender do Ministério da Fazenda, o referido Protocolo 
"corrige as distorções existentes na Convenção assinada em 1967, 
que penalizam as participações minoritárias japonesas em empresas 
brasileiras, desestimulam a capitalização dos lucros obtidos no Bra· 
sil, impedem a participação das subsidiárias japonesas em diversos 
programas de incentivos tisc:tis, e tornam muito complexa a adminis
tração do Acordo". 

9. Ainda segundo o mesmo Ministério, "a substituição do crédi
to variável correspondente ao imposto que seria pago no Brasil, em 
conformidade com a legislação interna, por um tax sparing fixo de 
25% para dividendos, royalties e rendimentos de assistência técnica, e 
de 20% para os juros, evitará que as reduções ou isenções do imposto 
brasileiro sejam anuladas pela legislação do imposto de renda no Ja
pão e que o montante correspondente a essa redução ou isenção seja 
transferido do Tesouro brasileiro para o Tesouro daquele país". 

I O. Esclarece ainda o Ministério da Fazenda que "na Conven· 
ção assinada em 1967 foi fixada uma alíquota máxima de 10% para o 
imposto incidente sobre os royalties pela utilização de patentes e 
prestações de assistência e serviços técnicos, para os juros derivados 
de empréstimos bancários e de operações entre empresas coligadas e 
para os dividendos pagos por sociedades brasileiras a residentes no 
Japão que têm mais de 25% do seu capital. A elevação para 12,5% do 
limite de imposto anteriormente fixado em 10%, embora não atinja o 
nível estabelecido nas Conwnções negociadas após 1971, constitui 
um avanço em relação ao limite fixado na Convenção de 1967 e 
implicará em um aumento da receita tributária brasileira, nas opera· 
çõcs com o Japão, provavelmente, superior a 20%". 

I I. Finalmente, considera o Ministério da Fazenda que "a revi
são do Acordo para eliminar a dupla tributação assinado com o Ja
pão em 196 7", nos termos fixados pelo Protocolo de 1976, "ê vanta· 
josa quer sob o aspecto fiscal, quer sob o :tspecto extra-oficial". 

12. Nestas condições, submeto à elevada consideração de Vossa 
Excelência o referido Protocolo que modifica e Complementa a 
"Convenção entre os Estados Unidos do Brasil e o Japão destinada a 
cvltar a dupla tributação cm matéria de impostos sobre rendi
mentos", a fim de que Vossa Excelência, se assim houver por bem, se 
digne encaminhá-lo ao Congresso Nacional, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Se
nhor Presidente, os protcslo~ do meu mais profundo respeito. -
Azeredo da Silveira. 

PROTOCOCOLO QUE MODIFICA E COMPLEMENTA A 
"CONVENÇÃO ENTRE OS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL E 
O JAPÃO, DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO 
EM MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS". 

O Governo da República Federativa do Brasil c o Governo do 
.lap1io. desejando modificar c complementar a "Convenção entre os 
Estados Unidos do Brasil e o Japão Destinada a Evitar a Dupla Tri· 
butacào cm Matéria de Impostos sobre Rendimentos", <Jssinada em, 
Tóquio, a 24 de janeiro de 1967, 

Acordaram no seguinte: 
Artigo 1 

O parágrafo (2) do Artigo 9 deve ser eliminado e substituído pc· 
lo seguinte: 

"(2) Esses dividendo:; podem. no entanto, ser tributados no 
Fstado Contratante nndr rc,idc a companhia que os paga, c de acor· 
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do com a kgisluçào desse Estudo Contraltlnte, mas o imposto respec
tivo não poderá exceder 12,5 por cento do montante bruto dos 
dividendos." 

Artigo :Z 

O par!1grafn (1) do Artigo lO deve ser diminado c substituído pc
lo SC),!IIilltc: 

"(2) Esses juros podem, contudo, ser tributados no Estado Con
tratante de que provêm, c de acordo com a legislação desse Estado 
Conlr:tlante, mas o imposto correspondente não poderá exceder 12,5 
por cento do monwnte bruto dos juros." 

Artigo 3 

I. O p:trúgmfo (2) do Artigo li deve ser eliminado e substituído 
pelo seguinte: 

"(2) No entanto, tais royalties podem ser tributados no Estado 
Contr~ilante de que provêm, e de acordo com a kgish1çào desse Esta
do Contr<ltante, mas o imposto assim cobrado não podc:rá exceder: 

a) 25 por cento do montante: bruto dos royalties provenientes 
do uso ou da concessão do uso de marcas de indústria ou comércio: 

b) 15 por cento do monltlnte bruto dos royalties provenientes 
do uso da concessão do uso de direito de autor sobre lilmes 
cinenwtogrúlicos e lilmes ou fitas de gravação de programas de 
radiodifusão ou televisão: 

c) 12,5 por cento em todos os demais casos." 
2. O p~1rágrafo (3) do Artigo li deve ser eliminado e substituído 

pelo seguinte: 
"(3) O termo royalties empregado neste Artigo designa as 

remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso, ou pela conces
são do uso de um direito de autor sobre uma obra literária, artística 
ou cientílica, inclusive de: filmes cinematrográficos e filmes ou fitas 
de gravação de programas de radiodifusão ou televisão, qualquer 
patente, marcas de indústria ou comércio, desenho ou modelo, pia· 
110, fórmuh1 ou processo secretos, bem como pelo uso ou pela con· 
cessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou cientifico, 
ou por informações concernentes a expcriénci:t industrial, comercial 
ou cientílic~1." 

Artigo 4 

Os suhparúgrafos (:ti e (c) do p:trágrafo (2) do :\rtigo 22 devem 
ser eliminados c substituídos pelos seguintes: 

"a) (i) Quando um residente do Japão auferir rendimentos 
rrovenicntes dü Brasil que sejam tributáveis no Brasil. de acordo 
com ~1s disposições da presente Convenção, a quantia do imposto 
brasileiro exigível cm relação ilquclcs rendimentos será computada 
como um crédito contra o imposto japonês incidente sobre aquele 
residente. O montante dt' crédito, entretanto, não excederá aquela 
parcela do imposto japonês relacionada ilquelcs rendimentos. 

(ii) Quando os rendimentos auferido~ do Brasil forem dividen
dos ragos por unw cümpanhia residente do Brasil a uma companhiJ 
r•:sidcntc do Jap~o que detenha relo menos I O por cento. quer das 
,lç<ics com direito a voto da companhia que paga esses dividendos. 
quer do total de ações emitidas por esta companhia, o crédito referi· 
dn no suhpar:'tgrafo (il acima le1ar•i cm conta o imposto brasileiro 
exigível da companhia que p~1ga os dividendos com relação aos 'cus 
rendimentos. 

b) (i) Para os fins do crédito referido no subparútrrafo (a) (i) a c i· 
m;1, o imposto brasileiro scr:'1 sempre considerado como tendo sido 
pago: 

(A) A aliquota de 25 por ccr.to no caso dos dividendos a que se 
aplicam as disposições do:; parúr,rafos (2) c (5) do Artigo 9, c no caso 
dos roynllies a que se aplicam as disposições dos subparúgrafos (b) c 
(c) do par:1grafo (2) do Artig" li: 

(Al A :iliqu<'la de ~O por cento no caso de juros a que .se :I plicam 
:1s dispostciics dn pari1;:r<~fn (~.I dn ·\rtt~n 10. 

(ti) Par<~ os fins do créd1tn rcfcrid,1t1l1 suhpari<grafo (a) acima,'' 
inq,nstn ltrasilcirn dc,cri1 indutr o nwntantc do imposto hrasilciro 

qLI~ deveria ter sido p~1go se nilu houv~sse a isenção ou reduçilo do 
imposto brasil~iro de llcordo com as medidas especiais d~ inc~ntivo 
visando a promov~r o desenvolvimento ~conõmico do Brasil, vigen
tes cm 23 de março de 1976, ou que possam ser intruduLidas 
pusteriorm~nte na lcgisl<~ç~o tributária brasileira, muditicando ou 
ampliando as medid<~s cxistent~s. desd~ que a extcns~o do b~nefício 
concedido ao contribuinte por tais m~didas seja acordado pelos 
Governos de ambos os Estados Contratantes. 

c) Na aplicação do disposto no subparágrafo (b) (ii) acima, não 
s~rá considerado, ~m hipótes~ alguma, corno t~ndo sido pago um 
montante de imposto mais d~vado do qu~ a que!~ que, não fosse pela 
is~nçào ou redução d~ imposto ~m virtude das medidas especiais de 
incentivo, r~sultaria da aplicação da legislação tributária brasileira 
cm vigor cm 23 d~ março de 1976." 

ArtigoS 

A ~xpressào "Estados Unidos do Brasil", sempre que emprega
da 11~1 mcncionad<~ Convenção, d~ved ser eliminad<~ e substituída pe
la expressão "República Federativa do Brasil". 

Artigo 6 

I. O pres~nte Protocolo deverá ser r<~tilicado e os instrumentos 
d~ ratificação deverão ser trocados em Brasília. DF, o mais cedo 
possív~l. 

2. O presente Protocolo entrará em vigor no trigésimo dia após 
<~ dat<~ da troca dos instrum~ntos de ratificação e produzirá efeitos 
com relação aos rendimentos obtidos durante os anos fiscais que 
começarem nojou depois do primeiro dia de janeiro do ano calendá
rio im~diatamentc seguinte àquele em que o presente Protocolo en
trar cm vigor, desde que, no que concerne aos rendimentos obtidos 
durante os anüs fiscais ant~riorcs aos anos !iscais acima menciona
dos, continuo:m a ser aplicados os dispositivos relevantes da Conven
ção acima mencionada. 

3. O presente Protocolo continuará em vigor enquanto a 
mcncion~1da Convenção permanecer em vigor. 

Em testemunho do que, os abaixo-assinados, para isso devida
mente autorizados por seus respectivos Governos, assinaram o 
presente Protocolo. 

Feito cm duplicat:l, em Tóquio. a 23 de marco de 1?76, cm lín
gua portugues<~, japonesa, c inglesa, sendo cada texto igualmente 
<~utêntico. No caso de qualquer divergéncia de interpretação. prcvalc
ccrú o tcxtp cm líng11~1 inglesa. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Hélio de Buar
gos-Cahal. 

Pelo Governo do Japão: Kiichi Miazawa. 

(,1s Comissões de Relações Exteriores, de Economia e de 
Finança.\.)· 

PARECERES 

PARECERES N•s 577 e 578. de 1976 

Sohre o Projeto de Lei da Câmara n• !OS. de 1975 
( n" 602-B, de 1975, na Câmara dos Deputados), que inclui 11 fi
lha 1iúva ou desquitada entre os beneficiários do senirlor públi· 
co federal CÍ\'ÍI, militar ou autárquico. 

PARECER N• 577, DE 1976 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Itamar Franco 

Pelo Projeto que vem à nossa apreciação, propugna-sc nova rc
daçào para o parágrafo 6• do artigo 5• da Lei n• 4.069, de li de ju
nho de 1962, para o fim de se incluir a filha desquitada ou viúva entre 
os hencliciilrios do servidor público federal civil, militar ou 
:IUtúrquil'o. 

O pnritgrafo 6" vigente, .:uj.1 rcdaçào se quer alterar. determina 
que "na falta do~ hcncli~túrios referidos nos p:mip,rafos anteriores. o 
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servidor civil, militar ou ;~utúrquico pod~r:\ d~stinar a p~nsilo à irmil 
sohdra, c.Jcsquilada ou viúva qu~ vivu sob sua d~p~ndênciu ~co
nômica". 

T~m·s~ ~ntào, çomo ~nfatiza o autor da proposição, o ilustre 
D~puwdo Pdxolo Filho, que s~ omitiu no parágrafo, provavdm~nte 
por equívoço de rcd:u;ào, a figura da filha viúva ou d~squil:tda, cuja 
prcç~dênd;~ sob r~ a irmã já é: r~conhccida na suct:ssào civil. 

Na verdade, lorna·s~ ostensiva a injustificável omissão qu~ o 
Projc:lo sob nosso e.~ ame alm~ja solucionar. 

A L~ i nY 4.069, de li de junho de 1962, i: a que "lixa novos valo
rc:s p:tra os v~ncimentos dos servidores da União, institui ~mpré:sti· 
mo compulsório c altera legislação do Imposto de Renda, uutoriza 
~missão d~ títulos d~ recuperação financeira, modifica legislação so
brt: ~missão d~ l~tras ~ obrigaçõ~s do T~souro Nacional e dá outras 
providências". 

Apar~nlt:m~nle, p~la ~m~nta, nada tem a ver com a prol~çào 
devida ao s~rvidor ~ aos seus b~neliciários. No entanto, agasalhou 
dispositivos imporl:tnl~s que, entre outras d~terminações, buscaram 
amparar a família do segurado, regulando a ordem de prevalé:ncia 
dos beneficiários. A filha viúva ou desquitada não podia ser omitida 
entr~ os beneficiários secundários. 

O autor do Projeto lembra, a propósito, que a Lei n9 4.103-A, 
de 21 de julho de 1962, dispondo sobre a Caixa de Assistência dos 
Advogados- posterior à Lei n9 4.069 supra-referida, inclui as filhas 
viúvas ou desquitadas como beneficiárias dependentes do segurado 
cuj~ situação i: ali ~xplicitada. A omissão, pois, não se repetiu em re
lação aos advogados, o que deu relevo à incorreção do par~grafo 6ç 
que se pro pugna alterar na proposição que analisamos. 

Na Câmara dos Deputados, o Projeto n9 105, de 1975, foi 
unanimemente aprovado pelos Órgãos Técnicos que o examinaram e 
pelo Plenário daquela Casa do Congresso, não se lhe opondo 
qualquer restrição. 

Vale registrar, nesta oportunidade, o seguinte trecho do Parecer 
da Comissão d~ Serviço Público Civil da Câmara ao Projeto: 

"Demais, se a lei já reconhece a irmã solteira, desquitada 
ou viúva, como dependente do servidor, nada mais justo e 
lógico do que estender este reconhecimento à filha que osten
te as mesmas condições e que viva sob a dependência eco
nómica do segurado." 

Este é também o nosso pensamento. 
Em face do exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto de 

Lei n" I 05, de 1975, recomendando a sua aprovação. 
Sala das Comissões, 27 de maio de 1976. - Lázaro Barhoza, 

Presidente Itamar Franco. Relator - Heitor Dias - Otto 
l.ehmann. 

PARECER N9 57R, DE 1976 

Da Comissão de Finanças 

Rcl:ttor: Senador Leite Chaves 

Este Projeto é originário da Cãmara e aqui no Senado jã recebeu 
parecer favorável da Comissão de Serviço Público Civil. 

Visa it modificação do art. 59, § 6• da Lei n9 4.069, de 11-06·62, 
rara dar precedência a filha desquitada ou viúva no recebimento da 
pensão de servidor público federal. civil, militar ou autárquico. 

O dispositivo atual, que nunca sofreu modificação, omite aque
les dependentes. colocando em seu lugar a irmã solteira, desquitada 
ou viúva que viva sob a dependência do servidor. 

Entendeu o autor do projeto, ilustre Deputado Peixoto Filho, 
que o legislador se equivocou na elaboração da lei, dando preferên· 
cia a colaterais quando os descendentes, naquele estado civil, têm 
preferência na própria sucessão. 

Idêntico entendimento dispensaram à matéria a Comissão de 
Constituição c Justiça, Comiss~o de Serviço Púhlico c Comissão de 
1-inanç:t> d;t C:'tmara. c jú aqui no Senado a Comissão de Serviço 
Pt'thli.:•l Civil. como 'c mostrou acima. 

Na mtlidad~. som~nt~ como um lapso se pod~ justilicar a comis
são c.l;tqucks dcpendent~s na vocação do bcn~flcio e com prcluçilo 
'lll<tnto ;tos que: ~stào ali m~ncionudos. 

É indiscutivd que u vont;td~ presumida do pai d~ mulher soltei· 
ra uu viúvu é u d~ c.Jc:ixú-la m<tis ;unparadu do que a própria irmil, ain· 
d;t que: se encontre: c:la n;ts m~smas condições de: viuv~l ou de 
celibato. 

Por todas essas razõ~s não s~ pod~ dc:ixar d~ rt:conhecer no pro
jeto obj~tivo dos mais justos. 

Dc:ssa mun~ira t: t~ndo ~m vista o alto alcance social~ humanitá
rio c.Jo projeto, manif~stamo-nos pela sua aprovucào. 

Saiu d:ts Coinissões, 19 de Agosto de 1976. - Amurai Peixoto, 
Presic.Jentc - !.cite Chaves, Relator - Fausto Castelo-Branco -
!\lauro Bcnc•idcs- Ruy Santos - Heitor Dias- Henrique de lu 
RnCIJUc- Saldanh:1 Dcrli -llelvídio Nunes- Alexandre Costa. 

PARECERES N~s 579,580,581 e 582, de 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nç 30, de 1975, que alte
ra a lei nY 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que institui amp:a
ro previdenci:irio pura maiores de setenta anos de idade e para 
inválidos, e dá outras providências. 

PARECER N•1579, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador ltalívio Coelho 

Em virtude de Requerimento apresentado pelo eminente Sena
dor Franco Montoro, por ocasião da discussão da matéria, retorna a 
esta Comissão o presente Projeto, de autoria do ilustre Senador Ita
mar Franco, que altera a Lei n9 6.179, de li de dezembro de 1974, 
instituidora do amparo previdenciârio para maiores de 70 anos de 
idade. 

Em nosso parecer anterior, aprovado, concluímos pela consti· 
tucionalidade e juridicidade do Projeto, vez que, além de se harmo
nizar com a Lei objetivada, a despesa resultante do benefício preten
dido, qual seja, a defluente da redução do limite de idade para os 65 
anos, estava, plenamente, atendida pelos recursos instituídos na pró
pria lei. 

Na discussão da matéria, entretanto, o eminente Líder do 
Governo, Senador Ruy Santos, manifestou-se pela sua rejeição, 
tendo em vista informação prestada pelo Ministério da Previdência e 
Assisténcia Social. 

Nessa informação, conclui aquele Órgão que o Projeto infringe 
o parágrafo único do artigo 165 da Constituição, além do que, dcsvir· 
lua o principio contributivo da legislação previdenciâria, segundo o 
qual, a prestação de benefícios e serviços está vinculada à contribui
ção do segurado. 

Em que pesem tais argumentos, entendemos que houve um equí
voco na interpretação dada à matêria pela assessoria ministerial. 

A Lei n9 6.179/74, não está adstrita às normas gerais da lei bási· 
ea da Previdência Social. Ao instituir o amparo para os maiores de 
70 anos, verdadeiramente não condiciona o pagamento prévio de 
contrihuições. É cxceçào ao principio contributivo, porquanto nào 
prevê prazo de carência, lixando, mesmo, no item I do artigo 1~. 

como requisil<> para o benfício, que o interessado, outrora filiado, 
tenha perdido a qualidade de segurado. 

Assim, falece de fundamentação jurídica a invocação àquele 
principio. De outro lado improcede, também, a restrição de incons
titucionalidade. Isto, porque, visando o parágrafo único do artigo 
165 da Constituição a evitar o aumento da despesa da instituição 
previdenciária, sern a correspondente previsão orçamentária, no caso 
cm tela os recursos já estão previstos na própria Lei. 

É que, ohjctivando amparar a 200.000 cidadãos, conforme 
Mensagem que capeou o projeto da Lei nç 6.179j74, somente 2.000, 
após um ano de vigência do novo benefício, requereram a aposcn
l;tdoria. Ora, é de ver que a prcvisà,J nrçamcnlúria, ou melhor, a 
dotação aherla a esse titulo, hú de estar com enorme saldo que, soma-
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do uos superaavlt~ constantes do INPS, deve dar plena cobertura paru 
atendimento dos inválidos c indigentes maiores de 65 unos, como se 
pretende no Projeto. 

Nestas condições, não tendo ocorrido qualquer fato supcrveni· 
ente que justifique o entendimento anteriormente esposado, somos 
pela aprovação do projeto que, ao nosso ver, é constitucional e jurí· 
dica. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 1975.- Accloly Filho, 
Presidente - ltalivio Coelho, Relator - Henrique de La Rocque -
Dirceu Cardoso- José Lindoso - Helvidlo Nunes- Leite Chaves
Nelson Carneiro. 

PARECER N9 580, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relaator: Senador ltalivlo Coelho 

Volta à apreciação desta Comissão o Projeto de Lei do Senado 
n9 30, de I 975, desta feita por ter sido anexado o Projeto n9 I 53, 
também de 1975, que versa matéria correlata. 

O Primeiro Projeto, de autoria do eminente Senador Itamar 
Franco, objetiva alterar a Lei n9 6.179, de 11 de dezembro de 1974, 
para estender seus beneficias previdenciários a todos quantos, sob 
determinadas condiÇões, estejam na faixa etária compreendida entre 
so 65 c 70 anos. 

O Projeto n9 153, de autoria do ilustre Senador Orestes Qué:rcia, 
busca os mesmos propósitos, restritos, porém, somente às muihcrcs. 

Para a consecução das suas finalidades, o Projeto n9 30 dá nova 
rcdação ao art. 19 c seus itens I, 11,111; ao art. 29 c seu parágrafo úni· 
co; ao art. 39; c ao art. 59 da Lei n9 6.179, de li de novembro de 1974, 
enquanto que o Projeto 153 apenas acrescenta parágrafo ao art. (9 da 
mencionada Lei. 

Acreditamos que se torna desnecessária a renovação dos argu· 
mentos que, em dois Pareceres constantes deste processado - data· 
dos de 23 de abril c 19 de novembro do ano passado, respectivamente 
-, levaram-nos, como Relator, a conferir constitucionalidade c juri· 
dicidade ao Projeto n9 30, com o apoio majoritário deste Órgão 
Técnico. 

Dissemos, naquelas oportunidades, que a proposição não cria 
beneficio novo, mas apenas supre uma faixa etária - dos 65 aos 70 
anos- que, por ocasião, ficou absolutamente marginalizada, ao ar· 
repio da igualdade de todos perante a Lei assegurada pela Constiltui· 
ção. 

Igualmente defendemos a opinião, amplamente apoiada pelas 
Comissões de Legislação Social c de Finanças do Senado, de que a 
fonte de custeio para a extensão do bcnlicio está implícita no artigo 
89 da própria Lei n9 6. I 79, de I I de dezembro de I 974, já que os 
cálculos feitos para a sua execução foram excepcionalmente supe
restimados c, por conseqUência, oferecem ampla margem financeira 
para o atendimento dos pretendidos bcnficiários de idade compre· 
endida entre os 65 c 70 anos. 

Não encontramos novas razões para alterar tal entendimento. 
Isto posto, reafirmamos nossa orientação pela aprovação do 

Projeto n9 30, de 1975. • 
Sala das Comissões, 31 de março de 1976. - Accioly Filho, 

Presidente - Italivio Coelho, Relator - Nelson Carneiro - Leite 
Chaves - Helvídio Nunes - José Sarney - Heitor Dias - Dirceu 
Cardoso- Henrique de La Rocque. 

PARECER N9581, DE 1976 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Mendes Canal e 
Retorna o presente projeto ao estudo desta Comissão, por força 

de Requerimento, apresentado cm Plenário, pelo eminente Senador 
Franco Montoro, devido ao fato de ter, o ilustre Lider do Governo, 
durante a Discussão, se manifestado contra a sua aprovação, nos 
termos de parecer elaborado pelo Ministério da Previdência c 
Assistência Social. 

No âmbito desta Comissão, pouco ou quase nada há que aditar 
ao nosso parecer anterior, favorável ao projeto. Isto porque a fala da 
Liderança apontou inconveniências que se situam muito mais no 
campo da juridicidadc c da constitucionalidade da proposição, do 
que nos dos seus aspectos de mérito. 

Seria até caso de se dizer aquele pronunciamento reconheceu o 
acerto da medida no seu alcance social - que é o que nos cabe 
analisar - pois, embora desaconselhando a aprovação, admite que 
o projeto "contempla pretensões, em princípio, aceitáveis". 

Tais pretensões são as de reduzir para 65 anos o limite de idade 
previsto na Lei n9 6. I 79 J74, instituidora do amparo previdenciário 
para os maiores de 70 anos, desvinculados da previdência social, que 
se acham inválidos, sem arrimo ou incapazes para o trabalho. 

A inconstitucionalidade apontada pela assessoria ministerial es
taria no fato de que o projeto fere o princípio contributivo e amplia 
beneficio previdenciârio sem a indicação da fonte de custeio. Ora, 
como diz bem o parecer da Comissão antecendcnte, 

"A Lei n9 6.179 J74 não está adstrita às normas gerais da 
lei básica da Previdência Social. Ao instituir o amparo 
previdenciârio para os maiores de 70 anos, verdadeiramente 
não condiciona o pagamento prévio de contribuições. f: cxcc· 
çào ao principio contributivo, porquanto não prevê prazo de 
cari:ncia, fixando, mesmo, no item I do artigo J9, como re
quisito para o beneficio, que o interessado outrora filiado, 
tenha perdido a qualidade de segurado. 

Assim, falece de fundamentação jurídica a invocação 
àquele principio. De outro lado, improcede, também, a 
re~triçào de inconstitucionalidade. Isto porque, visando o 
parágrafo único do artigo 165 da Constituição a evitar o 
aumento da despesa da instituição prcvidenciária, sem a cor
respondente previsão orçamentária, no caso cm tela, os 
recursos já estão previstos na própria lei." 

Assim, e acompanhando o douto parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, também não vemos, entre as objcções 
apontadas pela Liderança do Governo, razões que justifiquem a 
alteração do nosso anterior parecer, que continua sendo pela apro
vação do projeto. 

·Sala das Comissões, 3 de junho de 1976. - Nelson Carneiro, 
Presidente - Mendes Canale, Relator - Jessé Freire - Franco 
l\tontoro- Henrique de La Rocque- Accioly Filho. 

PARECER N9582, DE 1976 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Heitor Dias 
Volta a esta Comissão de Finanças o Projeto de Lei do Senado 

n9 30, de 1975, em face dos Requerimentos n9s 437, de 1975, do ilus
tre Senador Franco Montoro e 541, de 1975, do ilustre Senador ltalí
vio Coelho. 

Inicialmente nos manifestamos favoravelmente ao Projeto no 
Parecer n9 140, de 1975, aprovado por este órgão técnico. 

As doutas Comissões de Constituição e Justiça, e de Legislação 
Social alirmaram sua orientação pela aprovação do projeto. 

Não havendo óbice quanto a constitucionalidade c juridicidadc 
da proposição, c tendo em vista o alcance social da iniciativa, 
passamos a analisar agora a ofensa ao princípio contributivo c a 
ampliação do beneficio prcvidenciário. 

O debate em Plenário trouxe à luz apreciáveis considerações 
acerca da proposição, que merecem detido exame. 

No. Brasil, o seguro social vem se aperfeiçoando consi
deravelmente c a mais recente destas conquistas é a protcçào social 
aos maiores de setenta anos. Neste grande passo, cuidou o Governo 
de vcrilicar preliminarmente a existência de recursos do INPS c no 
Funtural para fazer face a medida. 

Ci;cgou-sc a prever que a providência alcançaria duzentos mil 
beneficiários, cm face das cstatfsticas. Cautelosos estudos foram 
realizados relo Ministério da Previdência e Assistência Social c ror 
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seus órgilos têcnicos, buscando o enquadramento no custeio da 
Previdência Social. 

A reduçilo da idade para 65 unos já foi rejeitada pelo Congresso 
Nacional, quando da tramitação do projeto que deu origem a Lei n9 

6.179, de 1974. Naquela ocasião, o ilustre Deputado Francisco 
Amaral propôs uma em~nda nesse sentido. 

O baixo número de requerimentos de renda mensal vitalícia até 
agora apresentados ao INPS não pode servir de base para que sere· 
duza o limite de idade e as exigências legais. 

f: preciso maior decurso de tempo para que se possa avaliar com 
precisão os resultados da Lei n1 6.179, de 1974. 

A redução do limite de idade e a eliminação das exigências con· 
tidas na lei mencionada levariam a um imprevisível aumento de soli
citações ao INPS e ao FUN RURAL na busca do beneficio. 

Com a lei em vigor, foram objetivados benefícios para quem 
perdeu a condição de segurado e pura integrante de categoria profis
sional antes não vinculada ao regime previdenciârio. 

O Projeto amplia significativamente a faixa de beneficiários 
chocando-se frontalmente com a lei, ao eliminar as exigências ora em 
vigor. 

Ao deferir beneficio aos que interromperam seu vínculo com a 
previdência social, a Lei n1 6.179, de 1974, teve presente a 
vinculação anterior, e relativamente aos que fazem parte de classe 
profissional que hoje integra o sistema previdenciârio, a Lei teve 
presente a contribuição hoje carreada para os cofres previdenciários. 

Com este enfoque, concluímos que o projeto em exame, nos ter
mos em que está vazado, levaria a uma excessiva ampliação de bene
fícios, chocando-se com o princípio contributivo da previdência 
brasileira. 

Já na Comissão de Constituição e Justiça, o meu voto foi ven
cido. Superada a inconstitucionalidade pela decisão daquela 
Comissão, me manifestei na Comissão de Finanças pela aprovação 
do projeto. 

No debate em Plenário a Liderança do Governo, na pessoa do 
nobre Líder Senador Ruy Santos, trouxe à colação razões apreéiâ
veis e dados objetivos com toda a procedência. Examinando a 
proposição à luz das ponderações trazidas não vemos como aprovar 
o projeto. 

Em face destas razões e após o aprofundado exame da matéria 
concluímos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n9 30, de 1975. 

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1976. - Amnrsl Peixoto, 
Presidente - Heitor Dias, Relator - Fausto Castelo-Branco -
Henrique de La Rocque- Ruy Santos- Mauro Benevides (vencido) 
- Saldanha Derzi- Helvídio Nunes- Leite Chaves (vencido)
Alexandre Costa. 

PARECERES N9 583,584 E 585, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 153, de 1975, que 
acrescenta parágrafo ao artigo 11 da Lei nq 6.179, de li de 
dezembro de 1974, que institui amparo previdenciário para 
maiores de setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras 
prm·idências. 

PARECER N9 583, DE 1976 
Da Comissiio de Constituição e Justiça 

Relator: Senador li alívio Coelho 

O Projeto de Lei do Senado n1 153, de autoria do ilustre 
Senador Orestes Quércia, quer acrescentar o seguinte parágrafo à Lei 
n9 6.179, de li de dezembro de 1974: 

"Parágrafo único. O limite da idade previsto no caput 
deste artigo será reduzido para 65 anos quando o beneficiário 
for do sexo feminino, ficando a concessão do amparo 
excluída das exigências constantes dos itens I a IIJ." 

Em face da correlação de matéria entre este Projeto c o de n9 30, 
também do Senado c igualmente de 1975, solicitamos ao Plcnúrio a 
tramitação conjunta de ambos. 

Nu verdade, o Projeto n~ 30 objetiva u extensão de beueflcios 
previdenciários a todos quantos, nu faixa de idade compreendida 
entre: os 65 e 70 unos, atendam às exigências du Lei nY 6.179, de li de 
deLcmbro de 1974, ao passo que o Projeto n' 153 restringe os mes
mos benefícios aos do sexo feminino. 

Convalidam-se aqui, naturalmente, as mesmas considerações ex
pendidas para o Projeto nY 30, de 1975: se esta Comissão aprovou u 
extensão de direitos previdenciários a homens e mulheres nu referida 
faixa etária, não teria razões para deixar de fazê-lo somente para as 
mulheres, normalmente quando o sexo feminino já' tem amparo 
constitucional e legal mais favorecido que o concedido ao sexo 
masculino. 

Nenhuma restrição, pois, se faria ao Projeto do Senador Orestes 
Qu~rcia, acaso viesse isoladamente a este Órgão. 

No entanto, não se pode negar preferência ao Projeto n9 30, 
cuja abrangência, mais ampla e tecnicamente bem estruturada 
atende melhor ao interesse público. 

Isto posto, e por razões de técnica legislativa, opinamos pela pre
judicialidade do Projeto de Lei do Senado n9 153, de 1975. 

Sala das Comissões, 31 de março de 1976. - Accioly Filho, 
Presidente - ltalívio Coelho, Relator - Nelson Carneiro - Leite 
Chaves- Helvídio Nunes- José Sarney- Heitor. Dias- Dirceu 
Cardoso- Henrique de La Rocque. 

PARECER N9 584, DE 1976 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Mendes Canale 
O presente Projeto, de autoria do ilustre Senador Orestes Quér

cia, por meio do acréscimo de um parágrafo único ao artigo 11 da Lei 
n9 6.179, de li de dezembro de 1974- instituidora do amparo pre
videnciário para os maiores de setenta anos de idade- objetiva re
duzir para 65 anos aquele limite, quando o pretendente ao beneficio 
for do sexo feminino. 

Ao relatar a matéria na Comissão de Constituição e Justiça, 
propôs o eminente Senador ltalívio Coelho a sua anexação ao Pro
jeto n1 30, de 1975, que dispõe mais amplamente sobre o assunto. 
Nessas condições, em parecer conclusivo, opinou pela prejudicia
lidade da presente proposição, cujos objetivos jâ estariam atendidos 
naquela outra. 

Entendemos acertado e acompanhamos o referido Parecer. O 
Projeto n9 30/75, de autoria do ilustre Senador Itamar Franco, al~m 
de estar em fase mais adiantada de tramitação, já discutido e votado 
cm primeiro turno, é mais abrangente, pois reduz aquele limite de 
idade para ambos os sexos e ameniza algumas restrições, impostas 
pela lei, aos requerentes do beneficio. 

Assim, uma vez aprovado aquele projeto, a hipótese aqui 
contemplada estarâ, automaticamente, suprida, razão pela qual, tam
bém, opinamos pela prejudicialidade da presente proposição. 

Sala das Comissões, 3 de junho de 1976. - Nelson Carneiro, 
Presidente- Mendes Canale, Relator- Jessé Freire- Henrique de 
La Rocque- Accioly Filho- Franco Montoro. 

PARECER N9 585, DE 1976 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Heitor Dias 
Sob exame, o Projeto de Lei, de iniciativa do ilustre Senador 

Orestes Quércia, que "acrescenta parágrafo ao artigo I~ da Lei 
n~ 6.179, de li de dezembro de 1974, que institui amparo 
previdenciário para maiores de setenta anos de idade c para inválidos, 
c dú outras providências:" 

Objetiva a redução do limite de idade para 65 anos quando o 
beneficiário for do sexo feminino. 

O projeto foi anexado ao Projeto de Lei do Senado n9 30, de 
1975, cm virtude do Requerimento do nobre Senador l!alivio Coelho. 

Como os objetilloOs desta proposição estão inclufdos no Projeto 
de Lei do Senado nq 30, de 1975, que dispõe amplamente sobre a 
1eduçào do limite de idaçle para 65 unos, reduzindo-o para ambos os 
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sexos, ulé:m de amenizar restricões que a lei criou àqueles que 
requerem o beneficio, não vemos como aprovar o presente projeto 
face as mesmas razões que deram causa a rejeição daquela proposi
ção nesta Comissão. 

Somos, assim, de parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado 
nY 153, de 1975. 

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1976.- Amaral Peixoto, 
Presidente - Heitor Dias, Relator - Fausto Castelo-Branco - Ruy 
Santos - Mauro Benevides (vencido) - Henrique de La Rocque -
Saldanha Derzi - Hehidio Nunes - Leite Chaves (vencido) -
Alexandre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Do Expediente lido 
consta o Projeto de Lei da Câmara n9 61, de 1976, que nos termos da 
alínea "b", do inciso II, do artigo 141, do Regimento Interno, 
receberá emendas, perante a Comissão de Finanças, pelo prazo de 
cinco Sessões ordinárias. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Há oradores inscritos. 
Concedo à palavra ao nobre Senador Danton Jobim. 

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

Não poderia deixar de dizer, na Sessão de hpje, algumas 
palavras, ao menos, sobre o grande brasileiro que hoje todos 
pranteamos: Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

"Nasci sem veneno na alma e quero muito o meu País. 
Agora que a adversidade me trouxe para esse exílio, quero 
conservar intacto o desejo de que o Brasil encontre os rumos 
certos do seu destino:" 

Estas palavras, escritas em 30 de setembro de 1964 por Jus
celino, quando tangido pelos ventos da intolerância mal chegava ao 
estrangeiro, espelham, de modo fidelíssimo, a superioridade do seu 
carãter e a grandeza do seu coração. 

},!avia, realmente, um toque de grandeza no infortúnio deste 
grande homem, que bebera,. gota à gota, o cálice das humilhações, 
despido de todos os seus atributos de ex-Chefe de Estado, e até de ci
dadão, apresentado à Nação como um réprobo que se locupletara 
com as suas obras faraónicas, que teve de esperar pacientemente, 
anos e anos, ati: que se fosse desmanchando a tessitura do ódio e da 
calúnia, enquanto uma a uma iam caindo por terra, como folhas 
secas as argUições que, contra ele, se levantaram, à proporção que 
arrefecia o rancór dos acusadores ou esses se convenciam da inani
dade do libelo. Só então, teve condições para regressar e fixar-se no 
seu país. 

Durante os primeiros anos do seu exílio, carteei-me frenqUen
tementc com ele. Nas palavras que me mandava, quer de Paris, quer 
de Nova Iorque pude aquilatar melhor a capacidade estóica desse 
homem de resistir à desgraça. 

Nem uma palavra de queixa ou desalento encontro nessas cartas 
que ainda ontem acabei de reler, comovido. Muitas vezes expressava. 
isto sim, o seu espanto, a sua surpresa, a sua perplexidade, ante o 
modo por que o tratàvam. Vivia sob tensão permanente, ora man
tida a fogo lento, ora inesperadamente reavivada, como se ele fosse 
um inimigo perigoso, que se devia conservar à distância. Entretanto, 
cm nenhum momento, em nenhuma passagem dessas cartas, cm ne
nhuma conversa, nas várias visitas que lhe fiz no estrangeiro, ele me 
confiou um só pensamento negativista sobre a obra iniciada em 
1964. Era, por índole, um construtor. Suas esperanças, não as punha, 
como tantos imaginam, cm empolgar de novo o poder, mas cm que 
lhe fosse permitido representar, ao menos, um papel positivo na 
reconstrução da vida pública brasileira, em missão conciliadora c de 
paz, construtiva por excelência. Esse pensamento nobre, que muitos 
tinham por ingénuo ou por utópico, embora carregado de boa-fé, foi 
que o levou ao entendimento com o seu arquiadversârio da vdpcra, 
o Sr. Carlos Lacerda. "Era preciso, dizia ele, uma pausa no~ ódios 
sccundilrios." Discordei desse passo do ex-Presidente- c o fiz publi· 

camenh: ou em cartas que lhe escrevia- mas jamais cometi a injus
tiça de atribuir-lhe uma inspiração inferior nesse episódio. 

Foi essa disponibilidade permanente para o diâlogo, para a 
compreensão, pura o entendimento, mesmo com os seus mais cruéis 
adversários, foi essa opulenta reserva de boa vontade e de espírito 
público, somada a uma simpatia aliciante e uma privilegiada inte· 
lig~ncia, foi a isso tudo que ele aspirou cm vão colocar a serviço da 
paz c da concórdia entre os brasileiros. Esta missão, não a pôde excr· 
cer. Fecharam-se todos os caminhos, porque imperava o preconcei
to, a errada presunção de que JK constituía um perigo para a estabili
zação do sistema que se instalara no País. 

Entretanto, ele nada tinha, c nunca teve, contra a Revolução de 
64 cm si, que aceitava realisticamente, não fosse ele um político extra· 
ordinário, de rara acuidade, como foi. Discordava dos processos de 
que ela se serviu violando as regras a que ele, esc~upulosamente, 
obedecera durante cinco anos de um Governo pacifico e democráti
co, escravo da Constituição c das leis, pois jamais as trangrediu. 

Seu Governo, aliás, outra coisa não foi senão uma revolução, 
uma revolução sem armas, ou melhor, em que as armas foram os 
tratores, foram as escavadeiras que abriram sulcos de vida cm todo o 
Território Nacional, uma revolução que, sem atos de arbítrio, 
mudou a fisionomia do País, construiu Furnas e Três Marias; que 
instalou a indústria automobilística c os grandes estaleiros; que asfal
tou dez mil quilómetros de estradas de uma assentada; que integrou 
à comunidade nacional seis milhões de quilómetros quadrados, com 
a abertura da Belém-Brasília e Acre-Brasília; que fez crescer a 
olhos vistos a produção diâria de petróleo; que aumentou também 
consideravelmente a frota de petroleiros; que criou a indústria pctro· 
química; que aumentou substancialmente a capacidade da Compa
nhia Siderúrgica Nacional; éonstruiu usinas da COSIPA, USI
M !NAS, de Santa Catarina e de Vitória; que realizou muitas c mui
tas obras, Srs. Senadores, tantas que seria dilicil enumerar aqui, mas 
todas imprescindíveis à infra-estrutura económica do País; que, além 
de tudo isso, erigiu esse monumento à fé no futuro, que é Brasília, e 
se atreveu a transferir a Capital para este Planalto, aqui plantando 
num rasgo de audácia, o centro desse grande aranhol de caminhos 
que integram agora as antigas ilhas dispersas do famoso "arquipéla
go" brasileiro. Graças à sabedoria política, à tenacidade de propó· 
sitos, à coragem para vencer os mais duros obstáculos, ao gosto de 
enfrentar os desafios da problemática brasileira c ao incsgotâvel 
otimismo desse irrequieto "visionário", desse empreendedor "lcvia· 
no" e "açodado", como o definiam os seus adversários mais encar· 
niçados. 

Foi graças a isso, Sr. Presidente, que o Brasil completou em 
cinco anos o ciclo de uma Revolução autêntica c sobre fundamentos 
tão sólidos, que, hoje, ainda forma o alicerce do acelerado desen
volvimento retomado pelo Movimento de 1964. 

Que importavam para Juscelino os avisos do Velho do Rcstelo'! 
Esses, ele os comparava aos da mulher de Colombo que dizia: "Cris
tóvão, não há mais terras para além da imensidão atlântica. Para 
além há o Bâratro, onde mergulharão as naus e os marinheiros que 
até lâ se atreverem". 

Mas Colombo foi e encontrou um novo mundo. 
Enfrentando a descrença c o pessimismo, de desafio em desafio, 

Juscelino empurrou para o Norte c para o Oeste a fronteira cconó· 
mica c cultural do Brasil. E ao Brasil incorporou novas terras que 
antes jamais pisara o pé do homem branco. 

Mas sabem os Senhores por que é que ele conseguiu esse milagre 
- fazer o País queimar tantas etapas, num só lustro, no rumo do 
futuro? 

f: que alcancou o consenso c a adesão do seu povo, mobilizando 
a opinião pública: porque realizou o mais humano dos governos: 
porque cumpriu o seu mandato democraticamente e porque calcou 
sua conduta no respeito às leis. Quando não as tinha. pediu-as ao 
Congresso, que discutia os projetas e os alterava, mas que nunca as 
negou. 
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Do mes~ modo, quando surgiram surtos ;ubversivo~. como 0 

de Jacareacunga e Aragarças, não permitiu que estes embaraçassem 
o ritmo de sua obra c: não hesitou em lançar, mais cedo do que se 
previu, sobre os jovens insurretos o manto da anistia. 

Encerrada a tarefa, no dia certo e na hora certa, desceu u rampa 
do Planalto, cercado não apenas do respeito, mas do amor do seu 
povo. 

Há uma faceta do seu Governo, porí:m, que precisamos res· 
saltar. Criticado cruelmente pelos seus adversários, Juscelino jamais 
recorreu à censura. A importância de sua obra, sólida e duradoura, 
de sua presença criadora nos quatro cantos do Pais, eis a única 
resposta que ele admitia ser dada, no plano histórico, aos seus cen· 
sares mais agressivos. 

Compreendia, por certo, que isso não bastava. Por isso recorria 
ao freqüente diálogo com jornalistas em que tive a honra de asses
sorar, e era mais por esse mdo que pelos seus discursos, que ele escla· 
recia a opinião pública e aliciava o apoio da Nação. 

Aceitava o cebate, discutia com os seus interlocutores, e tão 
evidente, tão clara, tão cristalina era a necessidade de sua obra, 
daquel? obra que muitos apregoavam faraónica e desnecessária, que 
o púbhco acabava convencido de que as criticas, uma a uma, de· 
veriam esboroar-se por falta de realidade e substância. 

O Sr. Orestes Quércia (MDB - SP) - Permite v. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Nobre Senador Danton 
Jobim, V. Ex• ressalta dois aspectos de grande importância, ocor· 
ridos durante o Governo do Presidente Juscelino. O primeiro, de que 
ele fez um grande Governo, e toda a Nação sabe disso. Realmente, 
deve ter cumprido o seu desiderato, a sua promessa de realizar 50 
anos em 5, em termos de infra-estrutura, de preparação do Pais para 
o desenvolvimento, para a industrialização, atacando todos os se· 
tores, e um, importantíssimo - propiciando a interiorização do 
País. O segundo, de que tudo isso foi feito num regime de plena Iiber· 
dade, sem necessidade de o Presidente usufruir de poderes absolutos, 
de Atas Institucionais, que estivessem acima da Constituição. 
Demonstrou-o o Presidente Juscelino, e a sua morte, que calou fun· 
do no coração do povo brasileiro, traz a recordação de que é possível 
realizarGovernos, de que é possível proceder ao desenvolvimento da 
Nação brasileira num regime de plena democracia, sem Al-5, sem 
Decreto 477, sem leis de exceção V. Ex• recorda que até movimentos 
revolucionários houve durante o .Governo do Presidente Juscelino e 
nem isto conseguiu empanar-lhe o brilho. Evidentemente no j~l
gamento da História, muitas criticas poderão ser feitas ao Pre· 
sidente, mas, sem dúvida nenhuma, ele está, na História deste Pais, 
como talvez um dos maiores Presidentes que esta República já teve. 
O que é importante para nós do MDB, que defendemos um estado 
de direito, e que ele foi um grande Presidente, eleito pelo voto direto 
do povo; um grande Presidente que, durante cinco anos, administrou 
o País, dando-lhe 50 anos de desenvolvimento, obedecendo à estrita 
letra da Constituição, votada por uma Assembléia Constituinte. Mui· 
to obrigado. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- R~) -Agradeço o aparte 
com que V. Ex' me honrou c devo acrescentar que ele é procedente, 
porque o Governo Juscelino Kubitschck não foi um mar de rosas, co· 
mo muitos imaginam à distância. 

Ainda num livro recente, da Professora Maria Vitória, hú uma 
espécie de análise espectral deste Governo. E por ele então, se verifi· 
ca como foi necessário que o Presidente Juscelino Kubitschck de O li· 
vcira utilizasse todo o seu acervo de experiência.~ c de capacidade 
para conciliar os contrúrios, todo o seu inegável talento polftico, pa· 
ra que se mantivesse a linha do desenvolvimento sem maiores alte
rações. 

Nu realidade, nilo houve nenhuma. Ele conseguiu, at~. sobrcpus
sar us suas metu~ 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite v·. Ex• um 
aparte'! 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Tenho o prazer e a 
honra de ouvir o aparte do nobre Senador José Sarnc:y. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Senador Danton 
Jobim, fui adversário político do Presidente Juscelino Kubitschc:k de 
Oliveira. Vice·Líder da União Democrática Nacional, no período do 
seu Governo, ao lado de Carlos Lacerda, sustentamos uma oposição 
das mais violentas c aguerridas, Confesso, entretanto, com profunda 
satisfação íntima, que conheci pessoalmente o Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, depois que o poder lhe fugira e já estava cas
sado. Governador do Maranhão, não recusei o convite de compare· 
cera um almoço que os estudantes da Universidade lhe ofereciam. E 
dele, naquele instante, ouvi estas palavras: "A imagem que fazia do 
Senhor era do adversário, mas o ostracismo me fez compreender c 
admirar muito mais os adversários idealistas, porque dos meus ini· 
migas tenho recebido mais compreensão do que de alguns amigos." 
Rendo-lhe hoje, aqui no Senado, a homenagem do meu respeito, 
louvando as suas virtudes. Agora, Sr. Senador Danton Jobim, quero 
convocar V. Ex• e toda a Oposição, para que a memória do Presiden
te Juscelino K ubitschek de Oliveira não sirva para dividir os brasi
leiros. As nores ainda não murcharam, no seu túmulo; toda a Nação 
ainda comovida, numa unidade absoluta, prestou-lhe a homenagem 
a que ele fez jus. E o próprio Governo assim o fez. Portanto, tirar 
ilações partidárias, da sua morte e do seu exemplo e dizer que isso se 
faz no sentido de unir os brasileiros é justamente negar aquele sen
timento que ninguém mais do que o Presidente Juscelino procurou 
semear no Brasil o sentimento da concórdia. Porque ele foi um exem
plo, realmente, de jamais deixar que utilizassem a sua pessoa, o seu 
prestígio, o seu trabalho, para aprofundar os sulcos que dividem e 
dividiam a vida política brasileira. Assim, ao ouvir o aparte do Se
nador Qu~rcia, aproveito esta oportunidade para convocar o Senado 
no sentido de devotar uma profunda consideração pela memória do 
Presidente Juscelino. Esta atitude será a de não permitir que se utilize 
sua morte e a lição de sua vida para abrir ou sangrar feridas. Que a 
sua morte seja, como foi, um instante de união dos brasileiros e não 
um motivo para que se procure trazer dentro dela bandeiras para um 
Partido ou para outro. Se o Presidente Juscelino recebeu injustiças 
na vida, qual foi o homem público que não as recebeu? Qual de nós, 
homens públicos, os grandes e os pequenos, não temos na carne a 
marca de profundas injustiças? E ele soube compreendê-las, soube 
morrer deixando à Nação esse exemplo. O Presidente do Movimento 
Democrático Brasileiro, hoje, torna público o que pensava o Pre
sidente Juscelino das dificuldades do Pais, da necessidade que ti· 
nhamos de ajudar o Presidente Gcisel - são palavras do Presidente 
Ulysses Guimarães- a vencer essas dificuldades de Governo que ele 
tão bem experimentara durante o seu período. Devo dizer que, na 
sexta-feira, estávamos no aeroporto da Cidade de Campinas, em 
companhia do Senador Franco Montoro, do Deputado Ulysses Gui
marães e do Senador Saldanha Derzi, quando ouvimos do ex-Pre· 
sidentc Juscelino Kubitschck: "O atual Senado da República, quan· 
do se escrever a História do Brasil, terá um lugar especial, e o futuro 
IJavcrá de fazer justiça a essa Casa." Acrescentou que nós estávamos 
honrando as tradições brasileiras c que este era um período áureo do 
Senado. Estávamos cumprindo para com o pais o dever de manter 
viva a política, servindo às instituições. E ele sabia quais eram as di fi· 
culdadcs. E então, concluiu dirigindo-se a mim c ao Senador Salda· 
nha Dcr1.i: "Os Srs., da ARENA, cm muitos desses momentos têm 
prestado muito mais serviço ao País do que a oposição, porque o 
governo é sempre mais difícil." Este é o sentimento último, o scn· 
timcnto que nós ouvimos do ex-Presidente Juscelino Kubitschck. 
Portanto, que cessem dentro deste Senado, que ele tinha cm tào alta 
conta, esse comportamento c que a sua memória não sirva para rcti· 
rur ilaçôcs partidúrias ou dividendos polfticos. 
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O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Devo agradecer u 
V. Ex•, nobre Senador José Sarney e devo ucrescentar que tenho cm 
grande consideração a opinião de V. Ex• a respeito do modo por que 
deveríamos no Movimento Democrâtico Brasileiro, usar ou deixar 
de usar o impacto da morte de Juscelino Kubitschek. Nu realidade 
nós não queremos, cm hora como esta, senão prestar um grande 
preito de homenagem a um grande brasileiro. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Eu vejo que V. Ex• fala 
como o velho amigo e o grande admirador. E cu quero que esta voz 
seja uma constante aqui nesta Casa. As outras não serão tão bem 
ouvidas. 

O SR. DAN'I'ON JOBIM (MDB - RJ) - Juscelino 
Kubitschek não pode, absolutamente, a estas horas, dividir os brasi
leiros. Não. Não poderâ jamais converter-se num divisor de ãguas. 
Ao contrârio, só pode unir. Entretanto, ele deixou grandes lições, e 
essas grandes lições nós devemos recolhê-las e respeitâ-las como são. 
Vieram-nos de um grande homem, que conseguiu realizar uma gran
diosa obra de administração, num governo tipicamente democrãtico. 
Esta realidade eu não poderia deixar passar cm branco, foi esta a 
razão que me levou a destacâ-la o mais possível contexto do meu 
modesto discurso. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Danton Jobim? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Ouso interrompe·r seu 
brilhante e comovente discurso! Estava· no interior de Minas, em 
companhia do Deputado Jorge Ferraz, presidente do nosso Diretó· 
rio Regional, . e de outros companheiros, quando tivemos conhe
cimento do falecimento do grande Juscelino Kubitschek. Daquela 
pequena cidade de Minas, apesar da hora - cerca de meia-noite -
já imaginávamos a tristeza e a dor que se apossariam do povo 
brasileiro, pois em Visconde do Rio Branco as primeiras manifesta
ções de pesar já se faziam sentir. Não pretendo, neste breve aparte, 
exaltar pura c simplesmente o Presidente Juscelino, pois o Senado irá 
homenageá-lo em uma sessão solene. De qualquer modo, não pode
ria ficar silencioso qJando escuto a fala comovente de V. Ex•.Jusccli· 
no não precisa esperar o julgamento da História - esta já o fez, 
agora c ontem. Homem humano, amante da liberdade, do respeito à 
pessoa humana, o inesquecível Juscelino sempre tinha o dia dos 
ressentimentos esquecidos. A Nação brasileira chora a sua morte e o 
Brasil está de luto. Resta-nos, Senador Danton Jobim, o consolo de 
que os grandes não morrem. Homens como Juscelino fazem o orgu
lho de um povo c de uma Nação. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Muito obrigado a 
V. Ex• 

O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- V. Ex• me permite um 
aparte7 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Darei um novo 
aparte ao meu nobre colega, que foi chamado à colação. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Gostaria que V. E~<' 
prevenisse aos colegas que o tempo de V. Ex• estâ terminado. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Eu não posso preve
. À Mesa é que cabe fazê-lo 

O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz) - Então estou prc· 
vcnindo, mas gostaria que V. Ex• solicitasse a seus colegas que 
evitassem apartes, para que V. Ex• pudesse terminar seu discurso. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB ..:_ RJ) -Abreviarei o meu 
discurso mas desejaria ouvir os apartes dos colegas. 

O Sr. Orcstrs Quércin !MDB- SP)- Eu agradeço a V. Ex•, 
mesmo porque se trataria de uma questão de justiça. O Senador José 

Surney se referiu explicitamente uo meu aparte, quando falou, c 
evidentemente disse S. Ex•, graças, talvez, a uma tendência nos úl· 
timos tempos,-/: frase literal de S. Ex•: - "Eu quero que esta seja 
uma constante nesta Casa." Ora, eu acho que S. Ex• pode, quando 
muito, tentar orientar o seu Partido, coisa que acho muito difícil, 
porque a orientação da ARENA, cm geral, não parte de seus 
homens ... 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Mas todo desejo é 
cumprido. 

O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Mas, com relação ao 
aspecto que eu levantei, meu caro Senador, colega do MDB, quis 
evidentemente, ressaltar aquilo que V. Ex• dizia do ex-Presidente 
Juscelino Kubitschek: que é possível, para um país como o Brasil, 
ter uma administração que realmente propicie o desenvolvimento, 
que realmente propicie o progresso, que realmente faça este Pais ir 
para a frente,· dentro de um regime de liberdade, como fez o ex
Presidente Juscelino Kubitschek, que governou cinco anos num re· 
gimc de liberdade, cumprindo os mandamentos da Constituição que 
foi votada por uma Assembléia Constituinte, sem carecer de atos 
institucionais, de leis de exceção. Nós temos a obrigação de pro· 
curar, na História deste País, exemplos como este, para segui-los, 
para orientar o nosso presente e o nosso futuro. ~ nossa responsa· 
bilidade, como políticos, buscar os exemplos daqueles que, real· 
mente, atuaram bem neste País e seguir esses exemplos porque essa é 
a nossa obrigação c a nossa responsabilidade. Portanto, não aceito, 
de maneira alguma, a observação do Senador José Sarney, de que 
estamos querendo dividir águas. Ontem o Senador Paulo Brossard 
falando, evidentemente, pela Oposição, salientou muito bem que a 
morte do Presidente Juscelino Kubitschek deveria servir, realmente, 
para a união deste País, para a união dos Partidos políticos em torno 
do objetivo comum de toda a Nação, que é o regime democrático, 
que é o regime de liberdade para o Brasil. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Muito obrigado ao 
aparte de V. Ex• Devo agora prosseguir, jâ que recebi três adverti:n· 
cias da Mesa, que se funda no Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Infelizmente há vá
rios oradores inscritos e V. Ex• já excedeu seu tempo. Mas, vou 
conceder-lhe mais cinco minutos para que V. Ex• termine seu 
discurso. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - O que eu ia dizer, 
agora, é que jamais Juscelino Kubitschek se lamentou das críticas 
que sofria, às vezes "irreverentes e mesmo injustas", como atestou 
anteontem, superiormente, na imprensa, o eminente Ministro 
Aliomar Baleeiro, que foi também um de seus mais aguerridos 
adversários e críticos. 

Sabia que os grandes estadistas da democracia são como o ce· 
dro da encruzilhada de que nos fala a famosa imagem de Lugoncs: to· 
dos os dias. ao raiar das manhãs, os lenhadores experimentam no seu 
tronco o gume dos seus machados. 

Privei intimamente com ele, com o grande brasileiro cuja perda 
é pranteada por toda a Nação. Posso afirmar, realmente, que jamais 
se queixava dos que o puniram ou perseguiram. Não os encarava, 
também, com desprezo ou com ódio contido, Sr. Presidente, pois 
"nascera sem veneno na alma". Espantava-se apenas de que, tendo 
servido tanto. c com tamanha devoção a seu Pais, houvesse no Brasil 
quem o pudesse odiar ou perseguir. 

É que se Juscelino Kubitschck conhecia todos os segredos da vi· 
da, ignorava talvez esta verdade que recolhi não sei de onde: há servi· 
ços tiio grandes, que não existe para eles recompensa bastante c só se ' 
pagam com a ingratidão. 

Viveu até a idade provccta sem envelhecer. Nele não consigo 
pensar como num velho, que se aproximava do vale das somhras. 

Viveu até uma idade avançada para muitos, mas não para a sua 
~nmpleiçàn cxtraordinitria. excepcional, que o fc1. resistir a todos cs· 
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s~s sofrimentos morais atruv~s d~ longos unos, Nu fortun<~ ou nu d~s· 
dita, moço p~rm;~n~c~u u vida int~iru. Por isso os jov~ns qu~ vi~rm11 
d~pois d~le tão b~m pud~ram compr~~ndê:-lo qu~ abriram, como 
batedor~s ~spontãneos, o seu cortejo fúnebre. Isto prova que a 
udmintçào p~lo herói do d~senvolvim~nto dentro da ld e da liberda· 
d~ se transmitiu sem esforço d~ pais a lilhos, de geração<~ geração. 

A verdud~ é qu~ v~lhos ou moços; homens e mulhw:s, todos os 
brasileiros ~nfim, sentiram ontem, quando foi recolhido à sua derra· 
deira morada, que o Brasil ficou um pouco menor com o desapareci· 
mente de Juscelino Kubitschek. 

Mas do espetáculo d~ anteontem, todos tiramos ao menos ~sta 
grande lição: o País cansou de viver numa atmosfera de tensão c de 
crise, ele rejeita os radicalismos, que nada conservam; ~le repele os 
que teimam ~m alargar o fosso entre as necessidades da ordem e o 
respeito à dignidade individual; ele aprendeu, enfim com Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, que d~senvolvimento e segurança podem 
conviver com democracia e justiça, expressa no Governo das Leis e 
não dos homens. 

JK, Srs. Senudor~s. não pr~cisa esp~rar como o outro grande 
exilado Pedro !!"ajustiça de Deus n;~ voz d;~ História". Justiç;~já se 
fez e pela mãos de Deus, que encerrou o processo de Kafka arrastado 
por tantos anos e trag;~do afinal n<~ voragem da eternidade, sem que 
se pudesse comprovar a culpa. A voz da História, a sentença dos pós· 
t~ros, esta se traduziu no preito gen~roso da nova geração que, nu 
noite de anteontem, o consagrou como seu ídolo. 

Era o que me cumpria dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Pai· 
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Paulo Brossard. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Augusto Franco. 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O ano de 1973 marcou, para Sergipe, talvez o mais duro revés na 
luta, infelizmente at~ agora mal sucedida, que o Est:1do trava para su
perar o subdesenvolvimento. 

Naquele ano, desvaneciam-se todas as esperanças voltadas para 
a implantação de um complexo industrial destinado ao aproveita· 
menta económico dos nosssos recursos minerais. Em 1973, a Campa· 
nhia Nacional de Ãlcalis decidia transferir para o Rio Grande do 
Norte a projetada usina de barrilha que antes fora pública e solene· 
mente garantida para Sergipe. Quando a Álcalis invertia prioridades 
e transferia o projeto, paralelamente, morriam também as esperan· 
cus de concretização do Projeto Potássio, em virtude da incapacida· 
de do Grupo Lume que, lamentavelmente, para Sergipe e para o 
Pais, assumira, através de uma concorréncia cm que fora praticamen
te único candidato, o controle das jazidas- de sais potássicos, 
magnesianos e sódicas existentes no subsolo sergipano. 

Para afastar o grupo de um projeto que sabidamente ele não po
deria realizar, o Conselho Nacional do Petróleo suscitou o problema 
do connito de lavra, sustando o aventurcirismo que, finalmente, foi 
definitivamente contido pela patriótica decisão do Presidente Geiscl, 
transferindo para a responsabilidade da PETROBRÃS a exploração 
do potássio scrgipano. 

Se a solução para o potássio adotada pelo Presidente da Repú
blica, com o respaldo do Congresso Nacional, representou um renas
cer de esperanças, para os scrgipanos quase desalentados, outros fa
tos, infciÍzmcntc vem sucedendo e provocando novas frustrações. 

Ao pretender implantar sua segunda unidade cm Sergipe, a 
Companhia Nacional de Álcalis recebeu do Governo do Estndo, 
através da Lei n9 1.827, de 27 de dezembro de 1973, os direitos 
de l.tvra sobre uma úrea de tcrr:t situada no municfpio de Laranjei
ras, onde estão localizadas grandes jazidas de calcário, matéria
prima indispensável ao fabrico da bo1rrilha. 

A Companhia ;\iacional de Alcalis, todavia, ccmo é sabido. não 
implantou a usina de harrilha cm Sergipe, preferindo transferi·la pa· 

ruo Rio Grand~ do Norte, em conseqü~ncia justum~nt~ du indefini· 
ção criada pdu pr~sença do Grupo L um~. 

Os direitos de lavra sobr~ as jazidas d~ calcârio continuaram 
contudo transferidos pura u Álcalis. Há alguns rnes~s. o Grupo João 
Santos e o Grupo Yotorantin d~cidiram implantar duas fábricas de 
cimento cm Sergipe, no Município d~ Laranjcirus. O Grupo Yotoran· 
tin, que já opera uma fúbrica d~ cimento em Aracaju, possui jazidas 
d~ .:;tlcúrio, rilas o Grupo João Santos, não as possuindo, solicitou 
do Governo que lh~ fosse transferido o direito de lavra da ár~a 
.atribuída à Companhia Nacional de Álcalis. O Governador José 
Rollemberg Leit~ dirigiu então, em março do corrente, ofício ao 
Presidente .da Companhia Nacional d~ Ãlcalis, no qual solicitava o 
retorno ao Estado dos direitos da lavra das jazidas de calcário qu~ o 
próprio Estado em 1972 transferira à Alcalis. 

Como a Ãlcalis não mais manifestara nenhum interesse em rela· 
ção a Sergipe, estundo empenhada em construir sua segunda unidud~ 
no Rio Grande do Norte e ampliando sua fábrica em Cabo Frio, 
julgava-se que a devolução dos direitos de: lavra seria tranqüilament~ 
obtida, e assim, Sergipe que já considerava perdida a fábrica de barri
lha, ganharia pelo menos mais uma fábrica de cimento com capacida
de para mil toneladas dia, e cuja carta consulta já fora inclusive 
aprovada pela SUDENE. 

Mas, em junho, chegava um ofício dirigido ao Governador José 
Rollemberg Leite: pelo dirigente da Ãlcalis, alegando que o pretendi
do retorno do direito de lavra não poderia ser admitido, e que tam
IJém havia total impossibilidade técnica para o aproveitamento 
conjunto da jazida de calcário por uma possível futura usina de barri
lha e pela fábrica de cimento. 

A negativa da Ãlcalis gerou dificuldades insuperáveis para o 
Grupo João Santos que, finalmente, teve de desistir do seu projeto 
em Sergipe, perdendo assim o Estado mais uma oportunidade de 
industrialização. Dessa forma, o Estado deixou de t.:r instalada uma 
importante indústria, enquanto nada foi esclarecido em relação aos 
objetivos reais da Álcalis em Sergipe. 
• No ofício enviado ao Governador do Estado, o dirigente da 
Alcalis fazia apenas uma alusão à possibilidade de ressurgir o projeto 
originariamente previsto para Sergipe. Textualmente, afirmou o 
engenheiro Edilson Távora: 

"Contudo, em momento algum, cogitou a Empresa em 
abandonar o seu projeto de construir uma fábrica de úlcalis 
~m Sergipe; apenas em função da necessidade de manter 
abastecido o mercado nacional, a construção dessa terceira 
fábrica foi provisoriamente adiada. 

Assim é que, já definida a localização de sua segunda fá
brica c em pleno andamento o respectivo projeto, orienta a 
Empresa a sua atenção para as oportunidades que se abrem 
no mercado internacional de barrilha, para o qual se previ: 
um deficit potencial de 3 milhões de toneladas ao término 
desta década. 

Esta perspectiva, seria conveniente frisar, poderia se con
cretizar em espaço de tempo relativamente curto, face a práti
ca crescente de a~sinatura de contratos de iongo prazo para o 
fornecimento de matérias-primas no mercado internacional, 
·envolvendo dois ou mais países." 

Como se observa, a Companhia Nacional de Álcalis, ao negar o 
retorno ao Estado dos direitos de lavra, levanta a possibilidade de 
ainda chegar a ser construída uma fábrica de barrilha cm Sergipe, 
mas nada garante, nada assegura de forma precisa, que possa justifi
car a perda, agora, de uma fábrica de cimenlo de grande porte pela 
espera de uma usina de harrilha prometida inicialmente cm 1972. 

Caso cfctivarnentc a ,\tcalis já possua planos dc~nidos sobre a 
instalação da sua terceira unidade cm Sergipe, não h[J dúvida de que 
a perda da f!tbrica de cimento seria plenamente compensada, ma~. co
mo n~o existem f!.rrantias, hú o temor de que tenha sido sepultado 
um projeto. cm funç;io de outrl> que n~n chegaria a se concrctitar. 
As.;rm, Sergipe, ma i' uma vct. cnntirru:tria perdendo. 
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I: justamente uma definição clara, precisa, formal, o que ugoru 
se deseja du direçào da Companhia Nacional de Alculis, pois, os 
interesses de Sergipe não poderão ser mais uma vez simplesmente 
colocados à margem. 

U mu definição do Presidente da Álcalis torna-se urgente e 
fund;~mental. Se efc:tivamc:ntc: c:xistc: a possibilidade: de uma usina de: 
barrilha para Sc:rgipe, ui c:ntão justifica-se: a permanência dos dirc:itos 
de lavm com a Álcalis, mas, caso pc:rsistam dúvidas, caso não c:xis
tam definições objetivas, o mc:lhor sc:ria o rc:torno imediato desses 
direitos para o Governo do Estado que os transferiria ao Grupo 
João Santos ou outro qualquer, que realmente tenha interesse em 
implantar uma fábrica de cimento no Município de Laranjeiras, em 
Sergipe. 

O que não se pode admitir em um caso como este de tão grande 
repercussão para o futuro do Estado, é: a permanência da indefini
ção, a ausência de propósitos clara e objetivamente anunciados, pois 
Sergipe não poderá mais uma vez perder oportunidades concretas pa
ra a sua industrialização, único caminho capaz de retirar o Estado da 
pobreza em que ainda vive. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Henrique de La Rocquc. 

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

Falecido recentemente em São Luis, capital do meu Estado, o 
Dr. Antonio Dino, desejo' que fique consignado nos Anais do Se· 
nado a minha mágoa por tão triste acontecimento. 

Eleito Vicc-Governador do Estado por ocasião da escolha do 
Senador José Sarncy para seu Governador, exerceu o Executivo 
maranhensc quando, por determinação legal, o titular deixou o car
go para disputar a Scnatória cm companhia do Dr. Alexandre Costa, 
ocasião cm que ambos se clcgeran~ de forma marcante, pelo povo de 
nossa terra. Foi Deputado Estadual, Federal e, ultimamente, dedi
cava o seu precioso tempo na luta contra o câncer cm hospital moder
no por ele dirigido em nossa Capital. 

Foi sobretudo um homem bom. 
Natural do Município de Cururupu, nunca esqueceu a sua terra 

natal em todas as oportunidades cm que lhe foi possível ajudá-la. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Com muito prazer. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- V. Ex• fala, neste ins
tante, não só cm seu nome, como cm nome de toda a Bancada mara
nhcnsc, que lamenta a perda de um homem público que prestou gran
des serviços à nossa terra. Este é o meu sentimento c o do Senador 
Alexandre Costa, tão bem interpretados por V. Ex• 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Agradeço o aparte de V. EJ<• e o incorporo ao meu pronunciamento. 

O povo, com destaque as camadas mais sofridas, chorou a sua 
morte, como se lastima a perda de um pai. 

Desejo que a sua dedicada esposa D. Enide, a senhora sua mãe 
D. Vicenza, os seus filhos e familiares recebam as minhas mais senti
das condolências. 

Perdi um dedicado amigo, o Maranhão um grande batalhador a 
favor do seu progresso. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Tem a palavra o no
bre Senador Virgílio Távora para breve comunicação. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE. Para uma breve 
comunicação.) - Sr. Presidente, um prestigioso órgão da imprensa 
paulista, hoje, sob o título: "Decisão é não Racionar", publica decla
rações nossas cujo núcleo central confirmamos mas, cujos adminícu
los precisamos rctificar. Diz: 

"O governo não racionará o consumo interno de gaso
lina; este é um ponto de vista firmado definitivamente, afir· 

mau ontc:m Virgílio Távora, Vice-Llder da ARENA no Sena
do, depois de conversar durante umu hora com o Presidente 
Ernesto Geisc:l. Segundo Virgllio Tâvora, um barril de petró
leo fornece 30% de gasolina e 70% dos demais derivados. 

Até agora perfeito. Reafirmamos; foi isso mesmo. 

E, se: o Pais rc:duzir as importações não eliminará a 
dependência desses produtos. 

Talvez dedução de quem ouviu as nossas declarações, porque 
seria uma redundância. 

A seu ver, a mc:lhor solução é aquela adotada pelo gover
no, ou seja, a recomendação permanente e renovada contra o 
desperdício. 

Perfeito. Vem. pori:m, o trecho que necessita retificaçào. 

Se este apelo surtir os efeitos desejados - explicou - o 
Brasil poderâ exportar o excedente de gasolina economizado, 
"criando novo instrumento de economia de divisas para o 
seu desequilibrado balanço de pagamentos". 

Sr. Presidente, se declaração de um Senador que não estivesse 
investido da autoridade de Vice-Lider do Governo, poderíamos dei
xar passar esse tópico. Mas, justamente, como isso daria a impressão 
de que estâvamos refletindo opinião governamental, temos a dizer 
que a pessoa aue ouviu de nós as declarações após a entrevista 
com o Primeiro Mandatário da Nação, apreendeu de uma maneira 
completamente distorcida nossa opinião. Nunca passaria pela nossa 
cabeça o fato de o Brasil exportar gasolina, se dela nós estamos neces
sitando; nem iríamos dizer isso. Mostramos, justamente, que dentro 
do aproveitamento racional de um barril de óleo, seja importado, 
seja pl'oduzido nacionalmente, os produtos leves entram aproxi
madamente com I /3, os produtos médios com outro terço e os 
produtos pesados com outro terço. Se racionamento houvesse se-lo
ia, sobre a gasolina, naquele primeiro terço. Mostr11mos, na ocasião, 
as dificuldades que haveria em tal procedimento: a diferença do Bra
sil de 1945, para o Brasil de 1976. Mas, mesmo que obtivéssemos, 
resultado: haver-se-ia que levar cm conta os outros 2/3: a economia 
havia que ser feita cm todos os ramos, e como alguns ramos são 
incompressiveis, como, por exemplo, o caso da PETROQUIMICA, 
que só a longo tempo deveria ser substituída pela alcoolquímica teria
mos, então, excedente de gasolina, que essa sim, nem estaríamos, -
muito ao contrário do que é afirmado, - cm condições de exportar, 
pela simplissima razão de que a nossa gasolina comum, não i: aquela 
gasolina adotada internacionalmente, que se aproxima muito mais 
da chamada gasolina azul. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, feito este reparo, prome
temo~ percutir em ocasião conveniente o assunto "Racionamento" c 
por qui: o Governo não o adota da forma até então preconizada nes
te plenário, quando teremos de dar bem maiores esclarecimentos a 
esta Casa. · 

Era o pronunciamento que tinha a fazer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Adalberto Sena. 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A presente semana encerra duas datas éujos transcursos muito 
tocam à nossa sensibilidade patriótica. 

Nesta Casa, a evocação de um delas - o d1a máximo da 
Semana do Exército dedicado a Caxias -já deu motivo a comemo
ração especial marcada para o próximo dia 2 de setembro. 

Na outra data - precisamente c de ontem transcorre o 229 
aniversário do trágico desaparecimento do Presidente Getúlio Var
gas, que a Nação também vem anualmente relembrando, cm preitos 
de veneração c de saudade, aos quais. neste momento, queremos nos 
associar, cm nome da bancada do Movimento Democrático 
Brasileiro c, cremos nós, por igual refletindo o sentir de todo o 
Senado da Rcrilblica. 
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s~rht ~m vão, Senhor l'r~sid~nt~. nos ~st~nd~:rmos nu r~pro
duçào do quudro ~m qu~: historicam~nt~: se configum u grundtlU da· 
vida ~ da obra di:ss~ insign~ ~stadista. s~ não bastassem as magní
licas ~xposições d~ tal quadro, r~p~tidament~ fdtus n~sta e nu outru 
Cas;1 do Congr~sso Nacional, disso já ~:staríamos d~:sobrigudos, por 
continu;tr d~ tão vivo ~ tào pr~s~:nt~ na memória t na grmidào do 
povo, 4ue n~m o ~sma~c~ a usura do t~mpo, n~m mais tendem a 
desligurá-lo as própri:ts adv~rsidad~:s políticas. 

É preciso, no entanto, que se elevem as nossas vozes e se 
exalt~m os nossos corações, para realçar-lhe os traços mais belos e 
significativos, quando temos novos ensejos de readmirá-lo e de o 
ofer~cer como ~:xemplo às novas gerações brasileiras. 

É que, Sr. Senadores, Getúlio Vargas foi um desses vultos invul
gar~:s, cuja conceituação, na escala dos valores humanos, se afere 
muito mais pelos veredictos da História do que pelo juízo dos 
cont~mporân~os, não raro distorcidos- pelas incompre~:nsões ou 
exagentdos pelo calor das paixões. 

Na apreciação da vida dos homens públicos, i: de regra consi
derar-se que as etapas de seu desenvolvimento, as vicissitudes que 
surgem: as dificuldades que superam, os fracassos que aparecem e as 
glórias que conquistam, tudo isso está condicionado àqueles dois ter
mos- o homem e a sua época. 

Mas a atuação de Getúlio Vargas transcende desses limites, de 
referência, pois tanto avançou na atualidade e se projeta para o futu
ro, que só podemos bem avaliá-la pelo grau da sua repercussão na 
marcha dos acontecimentos e da innui:ncia exercida pelo legado que 
ele nos deixou, na evolução das nossas conquistas sociais e nas 
nossas autodeterminações na luta contra o sub-desenvolvimento e a 
miséria. 

Foi ele, realmente, um precursor de larga e penetrante visão: um 
est:.tdista para quem a propagação da justiça social era uma das belas 
formas do patriotismo e, havendo, nesse campo, atingido suma exa
çào e excelência. se sobreexcedeu a si mesmo e ao seu tempo, e não 
conheceu declínio mesmo nas atribulações das suas últimas horas. 

Alguns e graves erros por certo os cometeu na área política e 
não seríamos nós, que os 'reconhecemos no passado, que iríamos 
negá-los neste instante, nõ qual não lhe trazemos a lisonja, nem a 
exteriorização de sentimentos alheios à gratidão e à justiça. 

À medida, porém, que a sua figura se distancia no tempo, bem 
vemos como esses erros se vão ofuscando à luz das culminâncias 
alcançadas pelas suas realizações, iniciativas e idealizações cm prol 
da felicidade popular c da afirmação da soberania nacional, na longa 
trajctória do seu exercício do governo. Tanto assim que os seus pró
prios opositores não o julgam mais com a severidade de outrora c já 
se dispõem a melhor compreendê-lo ao confrontarem os seus rasgos 
políticos com as posteriores marchas c contramarchas da nossa evo
lução democrática. 

No balanço, cm suma, dos seus acertos c desacertos, é espantoso 
o crédito dos primeiros, porque só estes cada vez mais preponderam 
c se espalham, como sementes fecundas, na consciência da nação. 

Ainda mais do que os benefícios, dele herdamos uma escola- a 
cscoht de que se tornou depositário o Partido Trabalhista Brasileiro, 
fundado sob sua égide e inspiração e hoje integrada em grande parte 
nos programas do Movimento Democrático Brasileiro. 

Essa escola, ele a instituiu para os seus continuadores, para os 
seus discípulos. Deu-lhe vida c deu-lhe alma: c dentro dela, continua 
a ser a coluna, o pilar e o exemplo. E a tal ponto o sopro que lhe 
infundiu tomou corpo, significado e seqUência, que já não somos nós 
- os cmcdchistas - os últimos a caminhar ao encontro das rei
vindicações dos trabalhadores c das afirmações da independência 
nacional, senão também os governantes politicamente adversos, ao 
adotarcm providências de iniciativa nossa ou, ao menos, cm 
consonância com os nossos princípios. 

Justamente por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta 
homenagem que lhe estamos rendendo tem, para nós do MDB, o 
sentido de uma presença visível c vale por novos conta tos espirituais 

com o grande Chefe e inolvidável Mestre:, u nos conclumurem e 
condulirem nu ~scaladu do futuro. 

E nilo h(t palavras com 'JUe possumos exatamentc: exprimir 0 
qu.unto nos i: cam e quanto nos cx:tlta e estimula a memória desse 
pró-homem que, conforme se li:, na sua derradc:iru m~nsugem ao 
povo brusil~iro, ddxou "u vida para c:ntntr n:t Hi~tória". Eru 0 que 
tinha <t dizer. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAISOSSRS. SENADORES: 

Altevir Leal - José Guiomard - José Esteves - Jarbas 
Passarinho - Fausto Castelo-Branco - Petrõnio Portella - Age
nor Marià- Jessé Freire- Domício Gondim- Ruy Carneiro
Paulo Guerra- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Luiz Viana 
- Dirceu Cardoso - Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres -
Benjamim Farah - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema -
Benedito Ferreira- Accioly Filho- Otair Becker- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Sobre a mesa, re
querimento que será lido pelo Sr. J9-Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 379, DE 1976 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Re
gimento, para o Projeto de Lei da Câmara n9 58, de 1976, que dispõe 
sobre a criação de cargos no Grupo-Atividades de Controle Externo 
do Quadro Permanente da Secretaria Geral do Tribunal de Contas 
da União e dâ outras providências. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1976.- Ruy Santos, no exercí
cio da Liderança da ARENA- Franco Montoro, Líder do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco)- O requerimento lido 
será votado após a Ordem do Dia, nos termos do art. 375, II, do Re
gimento Interno., 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Estã terminado o 
período destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa, 54 Sr. Senadores. Hã número regimental 
para votação. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 369, de 
1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, solicitando· a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Conferência 
pronunciada pelo Senhor Senador Accioly Filho, na Faculda
de de Direito de Curitiba. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta. 

dos. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

E A SEGUINTE A CONFERENCIA CUJA 
TRA NSCRIÇÀ O E SOLICITA DA: 

DIVÓRCIO 

Senador A ccio/y Filho 

Introdução 

f:: conveniente, antes de penetrar no estudo do Divórcio, quedes
cartemos desse vocábulo a carga de aversão que, cm nosso País, 
sobre ele criou u"m século de permanente objeçào e abjeção pela reli
gião c pela filosofia positivista. As palavras acabam por deslocar do 
sujeito para elas próprias as qualidades c os defeitos que a este são 
imputados. Torna-se, afinal, até tabu, c se receia de sua utilização. 
Sobretudo nós, os latinos, vemos na palavra uma forte simbologia. 
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Ano após uno, geração após geração, o divórcio vem sendo com
batido no Pais e a ele atribuídos os males da desagregação da família 
em outras nações, que não seriam de esperar menores dificuldades 
pura abordar e reduzir o divórcio aos seus exatos e frios contornos. 
Os italianos tiveram os mesmos percalços e só conseguiram superá
los com a adoção de um estratagema: falou-se em divórcio, sim, mas 
de "piccolo divorzio", de tal sorte que as consciências, trabalhadas 
por anos de convencimento, tiveram menor aversão ao vocábulo. A 
própria lei instituidora do divórcio na Itália- a Lei nY 898, de lY de 
dezembro de 1970, ratificada em plebiscito de 12 de maio de 1974-
não se vale nenhuma vez da palavra "divorzio", mas recorre a lo
cuções que se destinam a evitar esse vocábulo, resguardando, assim, 
o pudor jurídico do legislador, como escreve Vicente Santoja 
("Divorcio y Separación"). A lei italiana fala em dissolução do casa; 
menta ou em cessação dos efeitos civis do casamento, nunca, pori:m, 
c:m divórcio. 

Isso tambi:m ocorre, aliás, com outros vocâbulos. O substantivo 
sexo, por exemplo, i: de uso corrente e não causa o menor constrangi
mento; já não acontece o mesmo com o adjctivo sexual, que ainda 
provoca mal-estar nos ouvidos mais puritanos, hoje evidentemente 
muito menos sensíveis que décadas atrás. 

Os preconceitos são assim desarrazoados, até porque mesmo 
irracionais, mas acabam por dominar a mente humana e ficam como 
"lixo" de uma cultura que estâ em mudança, 

Daí, o apelo que se deve fazer à nossa consciência, quando se de
bate um problema como o divórcio. Cumpre dominar antes os 
nossos preconceitos, herdados e mantidos até com relação ao vo
cábulo, e que nos cria resistências para compreender e aceitar a insti
tuição do divórcio. 

Nesse ponto, estamos longe dos países europeus c norte-ameri
canos, nos quais, segundo mostra Marc Ancel, não se discute mais a 
admissão do divórcio, pois ele veio a ser, em todos os casas, o remé
dio excepcional para situações reconhecidamente intolcrâveis. 

Aqui, ainda nos debatemos num emaranhado de argumentos 
teológicos, sociológicos e filosóficos· a respeito da conveniência ou in
conveniência do divórcio, da sua compatibilidade com a cultura bra
sileira, ai incluídos a nossa formação, o nosso carâter c o nosso 
temperamento. Levados pelo nosso latino-americanismo, a 
discussão fica no preâmbulo das questões de princípios, e aí nos per
demos em infindáveis polémicas. 

Até: entre as religiões i: acesa a controvérsia, inclusive na inter
pretação do texto do Novo Testamento, uns encontrando amparo 
em São Mateus para admissão do divórcio, outros repelindo essa in
terpretação. 

Não obstante essas discussões, e a campanha sistemática e 
apaixonada contra o divórcio, esse instituto é largamente praticado 
cm quase todo o mundo -de cerca de uma centena e meia de na
ções, só oito não o admitem: Brasil, Paraguai, Espanha, Irlanda, 
Andorra, Argentina, Chile e Colômbia. Constituem, assim, dimirtuta 
cxccção os países em que prevalece a indissolubilidade do matri
mónio. Estaremos, nós, os poucos países antidivorcistas, com a me
lhor solução, ou quase todo o mundo é que adotou a decisão mais 
acertada? 

Conceito 

Nem toda a dissolução do vinculo matrimonial constitui di
vórcio, como também nem todo divórcio importa nessa dissolução. 
Por isso, é preciso desde logo conceituar o instituto, dando-lhe os 
seus exatos contornos. Assim, a morte e a anulação do casamento, 
embora dissolvam o vínculo do casamento, divórcio não são consi
derados. Do mesmo modo, na Espanha, a lei falava cm divórcio, mas 
o instituto correspondia ao nosso desquite, c, a partir da lei de 24 de 
abril de 1958, o vocábulo "divórcio" foi substituído por "separação 
ressoai": de igual maneira, alguns dos países latino-americanos, que 
adotam o rrincipio da indissolubilidade, usam a palavra "divórcio" 
rara aplicf1-la à simples scraraçilo, sem ruptura do vínculo. 

O divórcio: de que tratamos, pois, aqui, deve ser entendido co
mo a dissolução do vinculo do casamento por vontade de um ou de 
ambos os cõnj uges. 

Embora diversos os procedimentos para a obtenção do divór· 
cio, segundo a legislação dos países em que é admitido, aquilo que 
importa i: o efeito que ele produz: a dissolução do vínculo matrimo
nial, tornando possível aos cônjuges divorciados contraírem novas 
núpcias. Hâ nações que dispensam a intervenção da autoridade judi· 
cial, outras que não exigem senão a presença dos cônjuges diante do 
oficial do registro público, outras, ainda, que só reclamam a mani· 
festação da vontade de rompimento do vínculo perante a autoridade 
religiosa. 

Histórico 

Tão antigo quanto o casamento, o divórcio com ele tem cami
nhado ao longo da história do homem. Jâ o Código Hamurabi pre
via o divórcio, admitindo-o tanto a pedido do marido quanto da mu
lher. Se o divórcio não tinha por fundamento a culpa da mulher, esta 
recebia o dote que havia levado c mais uma indenização. Se culpada 
a mulher, porque "cometeu loucuras, desorganizou a casa c descui
dou do marido", nada podia reclamar: perdia o dote e até a liber· 
dade, porque passava a escrava do marido. 

De igual modo, no direito egípcio, como no chinês e hebreu, o 
divórcio já era conhecido, embora neles prevalecesse mais o instituto 
do repúdio em favor do marido. É o que ocorria entre os hebreus: pe
la lei mosaica, o repúdio era assegurado tão-só ao marido, mas aca
bou, com o tempo, estendendo-se à mulher. 

Os gregos também conheceram o divórcio, tanto por iniciativa 
do marido quanto da mulher e, ainda, por vontade de ambos. O rc· 
curso ao divórcio, entre os gregos, chegou a tal exagero que a legis
lação procurou opor um freio com a exigência de devolução do dote 
da mulher, em caso de dissolução do matrimónio. 

Na península itálica, o divórcio foi anterior ao direito romano, 
pois já existia ao tempo dos etruscos. 

Plutarco atribui ao próprio Rómulo, fundador de Roma, lei rc· 
guiadora do repúdio da mulher pelo marido. Se o repúdio fosse por 
um dos quatro motivos que enumerava, isto é, tentativa de enve
nenamento, utilização de chaves falsas, parto simulado c adultério, 
os bens ficariam com o marido; se outro fosse o fundamento do 
repúdio. à mulher caberia ficar com a metade dos bens e a outra me
tade seria consagrada à deusa Cercs. À mulher, então, era negado o 
direito de repudiar o marido. 

Mais tarde, o direito romano clâssico dispôs sobre o divórcio, 
numa legislação extremamente permissiva, a ponto de Séneca escre
ver que .:ertas mulheres ilustres não contavam sua idade pelo número 
de.cônsules, mas sim pelo número de seus maridos. 

A legislação posterior ao cristianismo, a partir do Concilio de 
Elvira e de Cartago, no século V, tornou mais difícil o divórcio, e che
gou a suprimi-lo onde prevaleceram a Igreja Católica e o direito 
canónico. Com a Reforma, dividiu-se a Igreja também na disciplina 
do divórcio, pois o protestantismo veio a admiti-lo. 

O divórcio dependeu, então, para sua existência, da adoçào, pe
los Estados, da religião católica ou da protestante. Daí, ter o mundo 
latino resistido à implantação do divórcio, enquanto os nórdicos, os 
saxões c os germânicos o adotavam, ainda que fizessem restrições 
quanto aos cônjuges católicos. 

A sociedade contemporânea, no entanto, viu o divórcio esten
der-se a quase todos os países, admitido na legislação segundo 
procedimentos c por motivos peculiares a cada nação. 

Uma vista de olhos pelas outras nações civilizadas, com a ajuda 
de Marc Anccl ("Le Divorce à l'étrangcr"), mostra-nos que, cm re
gra, o divórcio é regulado, pelas suas causas, como sanção, remédio, 
constatação c como "divorce-faillit", segundo o denominam os 
franceses. 

No divórcio-sanção, a dissolução do matrimónio é imrosta cm 
virtude de culra de um ou de ambos os cônjuges, por adultério, 
<lhandono do lar, sevícia ou injúria grnvc, condenação por crime, etc. 
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Nesse sistema a legislação adota um elenco restrito de: causas, limi
tando, assim, o arbítrio do juiz, que tem de: verificar a cxist~ncia de: 
um desses motivos, ao mesmo tempo cm que: procura frear os cônju
ges desejosos do divórcio. 1: certo que os casais desavindos, embora 
inexistente qualquer dessas causas, podem, em conclusão, atribuir 
um a outro a prática de açào conliguradora de: um dos motivos pre· 
vistos na lei. 

O divórcio-remédio visa a atender a situação do cônjuge que, 
portador de doença mental, fica sem nenhuma condição de cumprir 
seus deveres matrimoniais. Nesse caso, em que não se pode falar de: 
divórcio-sanção porque o esposo doente não tem culpa pela 
moléstia, o divórcio é tido como remédio para liberar o outro cônju
ge: do vinculo matrimonial, do qual não pode ficar prisioneiro. 

No divórcio-constatação, ao juiz não cabe indagar c pesquisar a 
vida intima do casal. Se: os cônjuges estão de acordo, ou se não hâ 
contestação, ao juiz só resta decretar o divórcio, verificada a desar
monia do casal, sem procurar saber da cxist~ncia ou não de motivos 
para a dissolução do vinculo. 

Já no divõrcio-fali:ncia, cumpre ao juiz verificar os motivos do 
insucesso do casamento, c se o fracasso existe ou não. 

O divórcio por mútuo consentimento pode ser incluído na cate
goria do divórcio-constatação, porque basta ao juiz ter a manifesta
cão da livre vontade dos cônjuges. 

As legislações adotam um ou alguns desses tipos de divórcio, 
procurando atender aos interesses dos cônjuges e dos filhos. 

Assim, na reforma da lei alemã de 1971, só o insucesso do casa
mento basta para o divórcio, desde que estejam os cônjuges separa
dos há mais de três anos, ou de um ano, se o divórcio é requerido 
pelo casal. No entanto, o juiz não pode decretar o divórcio se um dos 
cônjuges com ele não concorda, demonstrando que sua decretação 
criará uma agravação injusta de sua situação, de tal sorte que o casa
mento, embora fracassado, é preferível à sua dissolução. 

Na Itália, a lei de 1970, além dos casos de condenação por certos 
crimes e a não-consumação do casamento, prevê o divórcio após 
separação dos cônjuges por um prazo de 5 anos, ou de 7 anos, se 
houver oposição de um deles. 

Na França, a Lei n? 617, de li de julho deste ano, a vigorar a 
partir de !? de janeiro de 1976, prevê o divórcio por consentimento 
mútuo, por ruptura da vida comum e por culpa. No caso.de consenti
mento mútuo, o divórcio só pode ser requerido seis meses depois do 
casamento. O divórcio por ruptura da vida em comum só é admitido 
depois de 6 anos de separação ou no caso de um esposo estar, por 
igual prazo, com as faculdades mentais profundamente alteradas. Se 
o esposo demandado provar que o divórcio terá, para ele, tendo em 
vista a sua idade e a duração do casamento, ou para os. filhos, 
conseqUências morais ou materiais de excepcional dureza, o juiz 
indeferirá o pedido. Afinal, o divórcio por culpa poderá ser 
requerido por um esposo p'Or fatos atribuídos ao outro, desde que 
esses fatos constituam uma violação grave ou reiterada de deveres do 
casamento e tornem intolerável a manutenção da vida em comum. 

Na Holanda, lei de 1971 introduziu profundas alterações no 
Código Civil, na parte disciplinadora do divórcio, que passou a ter 
como causa unicamente a desunião do casal. 

Na Suécia, lei de 1973 substituiu o elenco de causas do divórcio 
c a noção de culpa, pelo simples fato da manifestação de vontade dos 
cônjuges desavindos, sem indagação dos motivos que os levaram à 
ruptura do matrimónio. 

Na Inglaterra, o Ato de Reforma do Divórcio, promulgado em 
1969, modificou a legislação anterior c estabeleceu como única causa 
para o divórcio o insucesso irremediável do casamento, fixando. no 
entanto, um prazo de prévia separação do casal por dois anos, se for 
consensual o pedido, c por 5 anos, se a iniciativa é de um só dos 
cônjuges. · 

Nos Estados Unidos, a legislação sobre o divórcio é estadual e, 
ror isso, oferece algumas diferenças segundo o Estado a que pcrtcn· 
ça, embora a Lei Uniforme do Casamento c Divórcio, votada cm 
1971 pelo Congresso, j{t tenha sido aceita ror mais de 20 Estados. 

Assim, Nova Iorque, ati: 1967, só permitiu divórcio ern casos de: 
adultí:rio, o que levava à fraude: os cônjuges desavindos, que 
simulavam u ocorrência do motivo ou fixavam domicilio por alguns 
dias na cidade do Reno, Estudo de Nc:vudu, Meca do divórcio 
umericano. Depois de: 1967, o Estado de Nova Iorque passou a 
admitir, como causa do divórcio, também u cruc:ldude c: tratamento 
desumano. Outros Estados prevêem como motivo para o divórcio a 
crueldade mental ou a simples incompatibilidade de gênios, como no 
Al<tska, Kansas, Nevada e Novo México. 

Vê-se:, desse sumário-exame de algumas legislações contemporâ
neas, que o divórcio passou a ser instituto destinado ao insucesso do 
casamento, superada a sua conceituaçào como repúdio ou como san
ção. 

O Dlv6rcio no Brasil 

A abordagem do problema do divórcio no Pais deve ser feita 
com a inversão do enfoque que tem sido ati: agora utilizado. 

A indagação - por que o divórcio no Brasil?- deve ser antece
dida de outra - por que não o divórcio ati: hoje no Brasil? Seria a 
família brasileira diferente daquela de quase todos os povos, ou todo 
o casamento seria aqui tão bem sucedido que dispensasse a 
dissolução? Seriam tão diferentes as nossas condições sociais e econó
micas? Seríamos tão adiantados, ou tão atrasados, que pudéssemos 
evitar o divórcio? 

No século passado, e nas primeiras dí:cadas deste, o Brasil rece
bia, nos campos filosófico e religioso, poderosa influência de duas 
correntes: a Igreja Católica e o Positivismo. Embora conflitantes, e 
disputando a conquista de vastas áreas da opinião, uma da outra, 
1mbas se conciliavam, no entanto, em raros pontos, um dos quais 
era o combate ao divórcio. Nesse particular, era convergente a ação 
da Igreja Católica e do Positivismo. Ao tempo do Império, a Igreja 
Católica era a oficial do Estado, e os dois, Igreja e Estado, estavam 
ligados. Como é dogma católico a indissolubilidade do casamento, o 
divórcio ficaria, por isso, fora de questão. 

Proclamada a República, é sabida a influéncia que o Positivis
mo exercia sobre as novas instituições, bem como a adesão que essa 
filosofia obtivera de juristas do final do século XIX e dos anos que se 
lhe seguiram. O Governo Provisório poderia ter decretado o divór
cio, mas não o fez, como não o viriam a fazer mais tarde, na elabora
ção do Código Civil, o jurista Clóvis Bevilacqua e o Congresso Na
cional. É que, cm todos, Governo Provisório da República, Clóvis 
Bevilacqua e Congresso Nacional, era enorme o prestígio e a força 
do Positivismo. 

Essa a razão de não ter sido instituído o divórcio no Pais. Não 
foi convicção resultante do estudo aprofundado das condições da 
sociedade brasileira ou de imperativos de ordem científica ou moral. 
A opinião que se emitia a propósito de divórcio era sempre 
preconceituosa: o autor partia de suas convicções filosóficas ou 
religiosas para, então, chegar ao problema da indissolubilidade do 
matrimónio. Assim, Rui Barbosa e Clóvis Bcvilacqua, dois de 
nossos maiores juristas, eram no combate ao divórcio, prisioneiros 
do seu tempo c limitados. cm seus vôos de criação cientifica, pela 
filosofia e religião que professavam. 

Não havia razões de ordem local que desaconselhassem ou 
condenassem o divórcio no Pais. A família brasileira, com os seus 
problemas, dificuldades, virtudes, defeitos, males, era semelhante à 
família de qualquer nação civilizada. Se o divórcio existia na França, 
Estados Unidos, MéxicÇl, Uruguai, Inglaterra, Alemanha, Venezue
la, e cm quase todos os países, isso não importava cm estabelecer 
diferença de condições sociais c morais do Brasil com o resto do 
mundo. 

Tratava-se, tão-só, de problema decorrente de contingência 
filosfica c religiosa, que influía cm nações extremamente ligadas à 
religião católica ou ao positivismo, assim co.mo a Argentina, a ltúlia, 
Colômbia, Espanha c a Irlanda católica. 

Vê-se, pois, que, então, o ponto de dchatc sohrc o divórcio não 
estava na sociologia, no direito, mas na filosofia ou na teologia. Era· 
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se contrário ou favorável ao divórcio, segundo a posição que: se 
assumiu diante du Filosofia e du Religião. Se a Inglaterra era 
divorcistu, devia essa condição ao fato de ter sua própria Igreja, 
nuscida exatumente du questilo provoc;lda pdo novo casamento de 
Henrique VIII. 

Nenhuma importüncia tem, portanto, a inexisti:ncia do divórcio 
no Pais, quanto a aspectos culturais do problema. A ausi:ncia do 
divórcio em nossa estrutura jurídica nunca significou repulsa da 
opinião pública nacional, condenação pela consciência do Pais, 
desapreço pela sua aplicação nos desajustes matrimonias. 

Ao contrário disso, sem embargo du frontal combate da Igreja 
Católica e do Positivismo, o divórcio obteve sempre nos Congressos 
Jurídicos o favor da opinião da maioria. 

Isso, quanto à implantação do instituto do divórcio em nosso 
direito positivo. Quanto à existência do divórcio em nossos 
costumes, a latere da lei, mas tolerado pela sociedade, aceito sem 
nenhuma manifestação de indignação, i: fato incontroverso, que 
ninguém pode desmentir ou ocultar. 

Há muitos anos que a Nação verifica o crescente número de 
famílias constituídas por uniões de fato, ao arrepio da lei, porque as 
pessoas não são casadas entre si, mas uma delas ou as duas ti:m laços 
matrimoniais com terceiro. A própria legislação brasileira veio sendo 
alterada aos poucos para atender a essa situação, e a figura do 
concubinato, que tinha tintas de amoralismo, de ilicitude e de exer
cração, passou a ceder lugar ao "companheirismo", com a criação 
do "companheiro" e da "companheira", que substituem, nessas 
uniões, as expressões ''marido" e "mulher". 

Ora, isso está levando a Nação a uma posição de hipocrisia, que 
i: um;~ das formas mais lamentáveis de degradação de um povo -
simular uma situação moral, vestir-se de falsos pudores e falsos 
princípios, que não ti:m condições para confronto com a realidade. 

Se os "casais" de companheirismos são aceitos, normalmente, 
em todas as categorias da sociedade, por que não levar para o direito 
positivo o instituto do divórcio, este que jâ é largamente praticado 
contra a lei? 

t evidente que há certos atas que, embora disseminada a sua 
prática, a lei não deve com eles acumpliciar-se ou admiti-los, porque 
a sua condenação significa um padrão de cultura do povo, representa 
um magistério do direito. É o que ocorre, por exemplo, com o abor
to. Todos sabem que ele é praticado no País, mas ninguém admite 
publicamente que dele se utilizou ou é capaz de se utilizar, porque 
há, em nossa cultura, repugnância pelo ato, que, além de condenado 
pela lei, é repudiado pela alma do povo e porque é ofensivo do princi
pio máximo da inviolabilidade do direito à vida. 

Não é esse, porém, o caso do divórcio. Aqui, a lei é frontalmente 
contestada pela s~ciedadc, que não mais estabelece diferença entre a 
família constituída pelo casamento c aquela nascida de simples 
união. A inexistência do divórcio na lei não se incorporou em nossos 
costumes, de modo a tomar este Pais uma ilha no mundo, em que 
todos os casamentos teriam sucesso, não se dissolveriam e os côn
juges, sem exccção, só teriam motivos para louvar e render graças à 
sua perfeita felicidade conjugal. 

Se a indissolubilidade assim se tivesse encartado na vida 
nacional, então seria caso de repensar repetidas vezes sobre a con
veniência da adoçào do divórcio. Mesmo porque, onde buscar razões 
para esse instituto, se ele fosse repudiado pela consciência nacional? 

Não é, todavia, o que acontece no País. 
O casamento já pode trazer consigo o germe da dissolução, pela 

dificuldade de conciliar temperamentos, caracteres c hábitos tão 
diferentes entre os cônjuges. Demais. no curso do matrimónio, criam
se situações de incompatibilidade, às vezes invencível. Para aquela 
dificuldade inicial, há o costume existente cm todos os povos de uma 
preliminar convivência, que antecede, em muito ou pouco tempo, o 
próprio casamento, c pela qual se possibilita o conhecimento recí
proco dos nubcntes ou, pelo menos, a remoção ou mudança de 
alguns húhitos. Às dificuldades próprias do casamento junta-se a 
vocação polig:imica do homem, a provocar o seu afastamento do 

leito conjugal para aventuras que ferem o principio da fidelidade 
entre os esposos. 

Esses problemas, inerentes ao casamento, agravaram-se com a 
emancipação da mulher, verificada em quase todos os paises neste 
linal do s~culo XX. A mulher está hoje sujeita às mesmas seduções 
do homem, submetida a angústias provocadas pda procura de re
cursos para a subsistê:ncia, está tamb~m s~ afastando do lar pelo exer
cício de atividadc:s de ordem .:conõmica ou cultural. Em muitos 
casos, o lar deixou de: sc:r a sede: da família, o local onde se firmam a 
segurança e a estabilidade da familia, para ser um simples lugar de 
encontro, onde às vezes se avistam os cônjuges e estes os próprios 
filhos. 

Tudo isso concorre: para a instabilidade da família, agravada 
pela tolerância do divórcio de fato, para o qual, pela sua própria 
natureza de instituto a latere da lc:i, não há limites, não há 
condições, não há freios. 

Ora, se essa situação está contribuindo para a falta de 
estabilidade da família, há de se reconhecer que a instituição do 
divórcio, ao revés de servir de estímulo para tal instabilidade, vai ser
vir de paradeiro a abusos e, por isso, concorrer para a manutenção 
do vínculo conjugal. 

t que o divórcio, que se apregoa para o Pais, não é ilimitado, · 
ancondicionado, sujeito só ao arbítrio dos cônjuges desavindos. Pre
vê-se, para a sua concessão, entre outras condições, que a lei deverá 
estabelecer a prévia separação judicial por mais de cinco anos, o que 
i: período suficiente para refrear alguns impulsivos ou levianos que 
pretendam transformar o casamento em experiência. 

Certo é que: a estabilidade da família constitui fundamento para 
a grandeza de uma nação. Sobre ela repousam a própria estabilidade 
emocional dos que a integram, parte da educação dos filhos, o 
aprimoramento dos costumes c: a manutenção de um teor de mora
lidade compatível com a dignidade do ser humano. 

Cumpre preservar essa estabilidade, no interesse do Pais e de 
nosso povo, ao qual ela ajudará a dar felicidade. Essa felicidade do 
povõ e essa grandeza da Nação são o objetivo e a preocupação dos 
legisladores. Não se está, no exercício de mandato, para truncar o 
destino de uma nação, falsear a vocação de um povo, afrontar o 
anseio de grandes áreas de opinião pública. 

O divórcio corresponde ao estágio de nossa civilizaç.'io e com a 
situação de igualdade jurídica a que chegou a mulher brasileira, pre
parada para a competição económica. Já estávamos há muito 
amadurecidos para ele, tanto que o praticamos largamente fora da 
disciplina jurídica. A dotando-o, só vamos acolher na realidade social 
um fenômeno que está a exigir os lineamentos da lei para ser subtraí
do dos cqntornos indecisos próprios dos costumes. 

De resto, nem seria preciso atingir-se determinado estágio de 
civilização para a implantação do divórcio -este é praticado não só 
em países adiantados como nos atrasados; a sua história é a do pró
prio casamento, pois remonta à mais longínqua antigUidade. Já os 
juristas romanos não entendiam o divórcio senão como uma 
conseqUência da cessação da vontade efctiva e contínua de per
manecerem os cónjuges unidos pelo matrimónio. Divórcio vem de 
divortium, diverterc, isto é, separar-se, andar em caminhos diferentes. 

Embora tivesse solenidades sacras e obedecesse a rituais de fun
do religioso, o casamento mantinha-se com o simples caráter do 
encontro de duas vontades, e nada mais era que um contrato. A 
Igreja Católica é que elevou o casamento à condição de sacramento 
c, por isso, indissolúvel. 

Todavia, decorridos tantos séculos, quantas nações não têm o 
divórcio e permanecem fiéis ao casamento como sacramento? Es
panha, Irlanda, Andorra, Argentina, Brasil, Colómbia, Chile e 
Paraguai são os países que ainda mantêm a indissolubilidade do casa· 
menta. Em uma centena e meia de nações, é muito reduzido assim o 
número daquelas que ainda não regularam em lei o divórcio. 

Os inconvenientes que se apontam com relação ao divórcio, atri· 
buindo·sc-lhc conseqUências que vào desde o rebaixamento da mora· 
I idade à instabilidade do casamcmo, à frouxidão dos laços familiares 
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à má formação dos filhos, ao surto de ddiqüê:ncia juvenil, suo, nu 
verdade, corolários du vida moderna c encontram sua causa na 
competição na necessidade de alirmaçilo do homem, na sociedade 
de consumo. O divórcio, ao revês de ser causa desses mal~s. i:, como 
dcs, resultante desses desequilíbrios de umu sociedade cm mudança. 
O divórcio não i: instituto atual, mas muito antigo c, no entanto, o 
recrudescimento da dclinqüê:ncia juvenil i: apontado como fato 
contemporâneo, bem como os demais inconvenientes que a de são 
imputados só em nossos dias i: que assumiram proporções 
impressionantes. Por que antes o divórcio não gerava esses males 
todos'? f: porque, evidentemente, não há entre eles relação de causa e 
efeito. 

A estabilidade do casamento e, assim, da família, não está a de
pender da indissolubilidade do vinculo. Ela depende da própria esta
bilidade emocional e da educação dos cônjuges, que devem estar pre
parados para o casamento. f: claro que, nos termos de nossa 
legislação projetada, não serão possíveis os exageros verificados cm 
alguns Estados da nação norte-americana, nem o exemplo de artistas 
prolifera nas classes afastadas da vida exótica que eles levam. O 
divórcio depende da lei que o regula e do padrão moral de vida que 
os cônjuges adotam. Se estes tendem para o amor livre, para a 
promiscuidade, para o excêntrico, não i: o divórcio que os leva a isso, 
mas o seu próprio temperamento e car:íter. 

Diz-se que o casamento sobre ser um ato i: um estado, isto é, 
não é sô o contrato instituidor da família, mas o estado de comu
nidade familiar que ele institui. Se no primeiro aspecto poderia ser 
solúvel, não o seria no segundo, porque a família é permanente, não 
se rescinde, e dessa permanência é que resulta a sua estabilidade em 
termos gerais. 

Há, no entanto, erro de apreciação do problema. A inexistência 
do divórcio só impede que o cônjuge contraia novas núpcias, embora 
não possa obstar que ele realize novas uniões assemelhadas ao casa
mento. O rompimento do casamento e a dissolução da família 
constituída pelo matrimónio antecedem o divórcio, são dele a causa. 
Ou a indissolubilidade só existe porque o cônjuge não casa nova
mente, embora o matrimónio esteja desfeito, os filhos divididos, os 
bens separados, os cônjuges desavindos? 

Então, essa indissolubilidade é só de ordem religiosa, isto é, 
corresponde a um preceito, a um dogma religioso, mas não a um 
principio jurídico, nem se concilia com o mundo fâctico. 

Que vale manter íntegro um vínculo, se tudo quanto o cerca ou 
dele depende ou a ele correspondia não mais existe, soçobrou com a 
ruína do casamento? Por que manter intangível o laço de união entre 
dois seres que já estão desunidos e às vezes se odeiam, e que nada 
mais têm em comum, nem ideais, nem afeição, nem bens, nem 
interesses, nem lilhos, nem lar? A que titulo salvar a indissolubilida
de, se esta passa a ser mera licção e nada mais represema senão ruí
nas daquilo que foi um matrimónio? Da instituição da família não se 
pode mais falar, quando ela já se desfez e nada mais a pode salvar ou 
ressuscitar. 

O divórcio deve ser abordado no mundo dos fatos sociais e 
jurídicos, e nesse universo ele representa a solução, embora delicicn
tc, que o homem encontrou para o insucesso do casamento. 

A norma jurídica é editada para regular fatos de sua época, 
segundo a concepção e os valores predominantes no seu tempo. Se os 
fatos mudam, se a concepção c os valores são outros, a norma lica a 
reger o presente como um prolongamento do passado. t: o que ensi
na Solcr ao escrever que, "assim como na realidade a sucessão de fa
tos c a tos marca um ritmo temporal, insere-se dentro de um campo, 
no mundo do dever ser a norma segue indiferente, regendo uma 
realidade sempre alterada c para ela o nascer c o morrer não depen
dem dos fatos". 

f: certo que a família constitui valor predominante ainda na 
sociedade contemporânea, c o Estado a coloca sob sua protcção. No 
entanto, a família de hoje não tem a mesma composição antiga, nem 
os próprios deveres c até as atribuições que o direito antigo lhe 
atribuía. 

Como negar que u fam!Iiu veio encolhendo aos poucos, à 
proporção em que us casas iam tendo sua área diminuída? e evidente 
que a família patriarcal dos velhos tempos não caberia mais nus 
residências modernas, sobretudo nos ap~rtamentos. Filhos, genros, 
noras, netos, irmãos e todos aqueles que compunham u antiga famí· 
lia, ou a da eram agregados, vivendo, por isso, nu comunidade do 
lar, não mais poderiam ser abrigados numa só casa. Só nus regiões 
rurais ainda se encontram remanescentes dessa época, assim mesmo: 
porque o trabalho agrícola comporta a participação de grande núme
ro de pessoas. Poder-se-ia dizer que não foi a redução da área das ca-! 
sas a causadora da limitação da família, mas, ao reverso, o fato so-1 
cial é: que. condicionou a arquitetura, o que, no entanto, não desmen· 
tt: a constatação da mudança da família. 

O professor de Harvard, SOROKIN, russo naturalizaao 
americano, mostra que, "como união de parentes, além do circulo 
limitado do marido e mulher e de pais e lilhos, pode-se dizer que a 
família não mais existe em nossos dias, especialmente se a comparar· 
mos com a família medieval ou com aquela de um século atrás. Não 
só vem a família diminuindo cada vez mais em tamanho, como tam
bém se torna instável. Essa atrofia é acompanhada de uma notável re
dução de quase todas as suas funções. No passado, era a família o 
primeiro agente educacional dos jovens. Hã alguns séculos, era quase 
o único educador para a grande percentagem da geração mais nova. 
Nos nossos dias, suas funções educacionais se reduziram enor
memente. As famílias sem lilhos não as desempenham, evidentemen
te; nas famílias com lilhos, são estes subtraídos à influência educacio
nal do lar numa idade progressivamente mais e mais precoce, toman
do-lhe lugar a ama, o jardim da infância, a escola elementar. Antiga
mente era a família o principal agente para mitigação do isolamento. 
Hoje, as famílias são pequenas e seus membros logo se dispersam. 
Mesmo quando moram juntos, durante a maior parte do dia traba
lham e vivem em lugares separados, e à noite novamente se disper
sam em busca de diversões. O resultado i: que o lar se transformou 
num simples "ponto noturno de estacionamento", nem mesmo para 
todas as noites e nem sempre para a noite inteira". 

Num mundo assim, em transformação, não podemos nos ape· 
gar a preconceitos, cumprindo-nos reconhecer que se a velha família, 
com a dimensão que possuía, não foi destruída pelo divórcio existen
te em quase todos os países, por que o seria a nova família com fun
ções mais reduzidas? Se ao tempo da família educadora, que abriga
va e educava os filhos durante grande parte de sua vida, o divórcio 
não produziu maior mal, por que, agora que esse período de educa
ção é menor e a atividade mais restrita, poderá ocasionar os danos 
que se apregoam? 

WILL DURANT, na década de 1930, depois de alirmar, com al
gum pessimismo, que breve nenhum homem desceria o morro da vi
da de braço dado à mulher com a qual o subiu, e um casamento sem 
divórcio seria tão raro como uma noiva virgem, perguntava se a co
munhão compulsória dos cônjuges, inadequados à vida em comum, 
seria melhor para os lilhos do que a alternância de estada dos lilhos 
ora com um, ora com outro, em casas separadas. 

A indissolubilidade não pode ser defendida sequer como meio 
de evitar a separação de casais, que, segundo os antidivorcistas, se
riam levados à ruptura matrimonial pela sedução do divórcio. A isso 
responde, com vantagem, Gartield Hays, ao escrever que a hipótese 
de que leis liberais sobre o divórcio provocariam efeito catastrófico 
sobre o matrimónio implica na suposição de que as pessoas só vivem 
juntas quando são obrigadas, o que equivale reconhecer o fracasso 
do casamento como instituição social. 

Não se deseja cantar um hino de louvor ao divórcio, nem elevá-i 
lo à condição de instituto salvador. Não! Seria melhor para o ho
mem se ele não precisasse existir, como a pena fosse dispensável c os 
remédio~ não fossem necessários. Não é ele a causa dos males da 
família, c sim sua conseqUência. Quem n~o desejaria que o casamcn
lo fosse perene para todos, c todos vivessem na harmonia c felicidade 
que huscam ao casar? Que o casamento fosse como as árvores, que, 

-
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com o tempo, se enruizum e se fortalecem, que crescem e dão frutos 
ate morrerem'! 

O SR, PRESIDENTE (Renato Franco) -Irem 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei du Câmara 
nY 24, de 1976 (nY 206-B/75, nu Casa de origem), que revoga 
dispositivos da Lei nY 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Códi
go Nacional de Trânsito), tendo 

PARECERES, sob nYs 384 a 386, de 1976, das Comis-
sões: 

- de Constituição e Justiça, 1Y pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade do Projeto; 2Y pronuncia
mento: pela constitucionalidade e juridicidade do substituti
vo da Comissão de Transportes; e 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 
favorável ao projeto, nos termos do substitutivo que apresen· 
ta. 

Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. )Y-Secretãrio. 

É lida a seguinte 

EMENDA NY 1 (de Plenário) 

Ao Projeto de Lei da Câmara nY 24, de 1976, que revoga 
dispositivos da Lei nY 5.108, de 21-9-66 (Código Nacional de 
Trânsito). 

Acrescente-se ao projeto os seguintes artigos: 

"Art. 2Y O art. 66 da Lei nY 5.108, de 21 de setembro de 
1966, Código Nacional de Trânsito, passa a vigorar com o 
acréscimo do seguinte parágrafo: 

"§ Estão isentos da Carteira Nacional de Habiiita· 
çào os condutores dos veículos definidos no art. 81, bem 
como os condutores dos aparelhos automotores de que 
trata o artigo 63." 

Art. 3Y É revigorado o art. 81 da Lei nY 5.1 08, de 21 de 
se~embro de 1966, Código Nacional de Trânsito, com a se
guinte redação: 

"Art. 81. Os menores de dezoito anos de idade e 
maiores de quinze anos poderão dirigir biciclos e triciclos, 
inclusive os ciclomotores providos de motor auxiliar 
térmico, de até cinqUenta centímetros cúbicos de cilindra
da, e cuja velocidade máxima não exceda a cinqUenta 
quilómetros por hora, desde que autorizados pelo pai ou 
responsável e, na falta destes, pelo Juiz de Menores da 
Jurisdição." 

Art. 4Y O Poder Executivo regulamentará esta Lei trinta 
dias após a sua publicação." 

Justificação 

O Artigo 81 da Lei nY 5.108/66, que se quer restabelecer, foi 
revogado pelo Decreto-Lei nY 584, de 15 de maio de 1969. 

Entretanto, decorridos seis anos de sua vigência, a experiência 
mostrou ser completamente errada a providência adotada pelo 
DL 584/69. 

Antes de mais nada, note-se a baixa velocidade do veículo: cin
qUenta quilómetros horários, que o máximo que ele pode atingir. A 
baixa velocidade já é um fato r de segurança sumamente importante. 

Por outro lado, tais veículos têm consumo de combustível ex· 
trcmamcntc baixo. Neste momento cm que o consumo de petróleo 
pesa extremamente na balança comercial do País, a utilização de tais 
veículos é bastante útil à economia nacional, eis que a sun utilização 
significa economia de divisas preciosas para o Brasil. 

Entretanto, u argumento que prevaleceu, quando da revogação 
do urtigo 81, foi o de que o dispositivo permitiu o uso, por menores 
de I 5 a 18 unos, de biciclos e triciclos providos de motores auxiliares 
termicos ate 50 (cinqUenta) centímetros cúbicos de cilindrada, o que 
então era julgado inconveniente. 

Entendeu o legislador do Decreto-Lei nY 584/69 que o menur 
entre q uinle e dezoito anos de idade não tem o amadurecimento 
necessário para se conduzir com plena responsabilidade na direção 
de um veículo com motor auxiliar. Isto poderia acarretar danos a 
terceiros. 

Tal argumento não pode mais prevalecer. Encontramo-nos em 
plena era dos meios de comunicação de massa, do transporte ultra
sõnico, em que o jovem tem condições de amadurecer muito mais 
rapidamente do que hã alguns anos. A evolução verificada dos idos 
de 1969 até: nossos dias não mais justifica a restrição, que foi 
considerada válida para o legislador da época. 

Tanto isto é:, verdade, que na maioria dos países jâ prevalece 
idade até inferior a quinze anos, para efeito de se conceder licença 
para a direção de tais veículos. Citemos alguns exemplos, com os 
nomes dos países e a idade mínima reconhecida pelas respectivas 
·legislações: 

Itália, Suíça- 14 anos 
Suécia e Alemanha- IS anos 
Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Ãustria, Portugal, 

Inglaterra- 16 anos 
É tão incongruente a proibição ora existente no Brasil que ela 

determinou a seguinte situação, extremamente ilógica e até absurda: 

"O curioso da revogação que proibiu o uso de ciclomoto
res por maiores de quinze anos e menores de dezoito anos de 
idade é: que, desejan i o erradicar um pretenso problema, 
criou outro, isto i:: ao completar dezoito anos de idade, um jo
vem fica legalmente autorizado a se habilitar para dirigir uma 
motocicleta de 750 c.c., que pesa 300 quilogramas e alcança a 
velocidade de 260 quilômetros por hora; todavia, com 17 
anos c 364 dias de idade, não pode dirigir um ciclomotor de 
49 c.c., co.m 42 quilogramas de peso e velocidade mâxima de 
45 quilómetros por hora! A lei curiosamente veda aos jo
vens um período de três anos de experit'lcia com veículos 
dessa natureza." 

Ora, esse período de adaptação que se proporcionarâ aos 
jovens, preparando-os, no trato com veículos de baixa velocidade, 
para. a própria direção de automotores, se compatibiliza perfeitamen
te com o estágio de amadurecimento psicológico do jovem de 15 
anos, ao mesmo tempo que lhes acrescenta um maior sentido de 
responsabilidade e compreensão para aquela autorização que lhes 
será 'liberada aos dezoito anos. Assim, não procedem também as 
possíveis alegações de que a autorização paterna, precedendo a 
autorização legal, denotaria uma cautela, uma falta de confiança no 
pressuposto da alegada maturidade do jovem de 15 anos, trans
ferindo-se o problema para os pais. Esta já seria uma obrigação 
decorrente, inclusive, do pátrio poder quanto à pessoa dos filhos. A 
lei, ao exigir a autorização paterna, reconhece na figura do progeni
tor a pessoa capacitada para avaliar o desenvolvimento psicológico e 
mental do jovem aos seus cuidados, pois a exceção do 
desenvolvimento irregular ou vagaroso pode ocorrer, não se pode 
negar. Mas, como já se disse, essa seria a exccção. 

O restabelecimento do antigo § 3Y do art. 66 é decorrência do 
proposto revigoramento do art. 81. 

Todas essas razões nos levam a confiar cm que a presente emen
da seja encarada com simpatia, sendo aprovada a medida ora 
preconizada cm benefício dos jovens c da economia nacional. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1976. - Henrique de La 
Rocque. 
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O SR. I'I~ESJI)ENTE (Renato Franco) - Em discussão o 
projeto e a emenda. 

Se n~nhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo vou encerrar a 
discussão. (Pausa.) 

Encerrada a discussão, a matéria irá pura às comissões compe· 
tentes, em virtude do recebimento de emenda em plenário. 

O SR. !'RESIDENTE (Renato Franco) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
nY 54, de 1976 (nY 2.558-B/76, na Casa de origem), que fixa 
prazo para domicílio eleitoral e filiação partidária para as 
eleições municipais de 1976. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça). 

Solicito ao nobre Senador José LindosO' o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O SR. JOSI!: LINDOSO (ARENA- AM. Para emitir o Pare· 
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto de Lei da Câmara tramitou sob o nY 2.558-B, de 1976, 
e que no Senado recebeu o n9 54, de 1976, é examinado, neste 
momento, por nosso intermediário, através da Comissão de Cons
tituição e Justiça. 

O projeto trata de domicílio eleitoral e filiação partidária, para 
as eleições municipais de 1976, de candidatos para Prefeito, Vice-Pre· 
feito e Vereadores de Municípios criados em 1976. 

O problema com que nos deparamos, de início, é o da definição 
de domicílio eleitoral para os novos municípios, pois o art. 151 da 
Constituição indica que lei complementar estabelecerá casos de inele
gibilidade e os prazos dentro dos quais esta cessará, observando-se, 
na elaboração dessa lei, a seguinte norma, dentre outras: 

"a obrigatoriedade de domicílio eleitoral no Estado ou 
no município por prazo entre um e dois anos, fixado confor· 
me a natureza do mandato ou função." 

O Congresso Nacional já votou a Lei Complementar requerida 
pela Constituição. É a Lei n9 5, de 29 de abril de 1970. Admitimos 
que a disciplina do problema do domicílio eleitoral no presente proje· 
to de lei é, de certo modo, impertinente. 

Ainda há outro aspecto, este de técnica legislativa: o art. J9 disci· 
plina a filiação partidária, o que se pode acolher, porque a matéria é 
de lei ordinária. mas se o seu parágrafo único trata de domicílio elei· 
torai, instituto diferente e que é tratado, na sistemática de nosso 
Direito. como já destacamos, através de lei complementar. não é 
conveniente a manutenção dessa redação. 

Diante do exposto, apresento emenda suprimindo o parágrafo 
único do art. J9 do projeto e dou, assim, pela constitucionalidade do 
mesmo, no restante da matéria disciplinada. 

A emenda da Comissão de Constituição e Justiça é no sentido 
de que seja suprimido o parágrafo único do Projeto de Lei n9 54/76, 
ora cm tramitação. 

Este é o nosso parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - O parecer é favo
rável ao projeto, com emenda supressiva do parágrafo único do art. 
1•. a fim de sanar vicio de inconstitucionalidade. 

Sobre a mesa, emendas que serão iidas pelo Sr. 19-Secrctário. 

São lidas as seguintes 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA NP 54/76 

EMENDA ;'IIYJ 

Dê-se a seguinte rcdação ao artigo J9 (caput) do projeto: 

"Art. J9 Nas eleições municipais a se realizarem em 
1976, para Prefeito, Vicc-Prcfeito c Vereador em Municípios 
criadm ou instalados no corrente ano, o prazo de filiação 
partiditria expirar{! a 15 de setembro." 

J ustlficaçilo 

A int~rcalacao no texto do urtigo J9 dus palavras "ou instala· 
dos" ~m s~guida à expressão "M uniclpios criados" visa a dirimir 
dúvida mt interpretação du lei, no caso de sua uplicuçi'lo uos novos 
Municípios do Estado do Acre, os quais, embora só recentemente ~m 
vias de instalação, já haviam sido criados desde 1963, pela Constitui· 
ção Estadual. 

A redução do prazo de: filiuçào partidária tornou-se: necessária 
para que se possam adotar, em tempo hábil, as providências exigidas 
para a escolha de candidatos em condições legais de participar da 
importante comp~tição democrática. 

Sala das Comissões, 25 de agosto de 1976.- Adalberto Sena. 

EMENDAN92 

Inclua-se, onde couber: 

"Art. As conv~nções municipais, para escolha dos 
candidatos às eleições de IS de novembro de 1976, poderão se 
realizadas até o dia 27 de setembro." 

J ustifieação 

A em~nda complementa a ampliação do prazo de filiação 
partidária. Atualmente, as convenções somente poderão ser reali
zadas ati: 27 de agosto. Pretende-se, com a alteração, dilatar por mais 
30 dias o prazo anteriormente estabelecido .. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1976. - Mauro Benevides. 
V ice-Líder do MDB em Exercício. 

EMENDA N93 

Inclua-se, onde couber: 

"Art. Nas eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e Verea
dor. o prazo para filiação partidária do candidato até 21 
(vinte e um) anos de idade será reduzido à metade." 

Justificação 

A presente Emenda objetiva c-orrigir uma falha de nossa 
l~gislação eleitoral. 

Trata-se de reduzir o prazo de filiação partidária, nas eleições 
municipais, para os candidatos de ate 21 (vinte e um) anos de idade. 

Destaque-se que a Lei n9 5. 782, de 6 de junho de 1972, no pa· 
rágrafo único do seu art. 39, limitou-se a diminuir o prazo apenas 
para os candidatos que concorressem ao pleito municipal levado a 
efeito naquele ano. 

Senão vejamos: 
Preceitua, textualmente, aquele dispositivo do referido diploma 

legal: 

"Art. 39 Nas eleições municipais a se realizarem em 
1972, o prazo previsto no artigo anterior fica reduzido a 3 
(três) meses. 

Parágrafo único. Em se tratando de candidato de até 21 
(vinte e um) anos de idade, o prazo previsto neste artigo será 
reduzido a metade." 

Ora, evidentemente, o que houve foi um defeito de técnica 
legislativa. É que o disposto no parágrafo único do art. 39 deveria ter 
sido parte integrante o art. 29, com o que estaria definitivamente 
regulada a filiação dos candidatos de até 21 (vinte e um) anos, em 
todos os pleitos municipais. 

Entretanto, como a lei nY 5. 782, de 6 de junho de 1972, ~6 men· 
cionou as eleições municipais daquele ano, torna-se indispensãvcl, 
diante da situação criada, a aprovação de um novo dispositivo de lei, 
a fim de que não se negue aos jovens daquela faixa etária o direito de 
se candidatarem, a partir das eleições de 15 de novembro deste ano. 

Espero, portanto, que os meus colegas apoiem integralmente 
esta alteração, jú defendida na C.imara dos Deputados, pelo 
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eminente deputado Humberto Lucena, com ampla c convincente 
argumentação. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1976. - Mauro Bene~ides. 
V ice-Líder do MDB em exerclcio. 

EMENCA NY4 

"Art: Nas eleições de i 5 de novembro deste ano, nos 
municípios onde os partidos políticos não houverem organi
zado diretórios, nem conseguido a filiação partidária mínima 
para realização das convenções a que se· refere a Lei nY 6.349, 
de 7 de julho de 1976, a escolha dos candidatos se farã através 
de Comissões Provisórias designadas pela Comissão 
Executiva Regional, cujos membros investir-se-ào das prer
rogativas atribuídas aos convencionais." 

J ustilicaçào 

A emenda, sugerida pelo deputado Humberto Lucena, pretende 
evitar que, em vários municípios, nos quais, em face da atual situa
ção política nacional, não estão organizados os diretórios dos dois 
partidos ou filiado o número suficiente de eleitores para assegurar a 
realização de convenções, venha a prevalecer o sistema do partido 
único, tão condenado, por essencialmente anti-democrático, 
inclusive nos discursos do Sr. Presidente da República. Assim, com o 
dispositivo que ora propomos, pelo menos a Comissão Executiva 
Regional poderia escolher os candidatos às eleições de I 5 de novem
bro deste ano, através de Comissões Provisórias. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1976. - Mauro Bene~ides. 
Vice-Líder do MDB em exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Em discussão o 
projeto e as emendas. (Pausa.) 

Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão com emendas, a matéria vai à Comissão 

de Constituição e Justiça para exame das mesmas e, nos termos do 
art. 333, inciso 11, do Regimento Interno, voltará à Ordem do Dia 
na próxima terça-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco)- Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado nY 185, de i 975, do Senhor Senador José: Sarney, que 
altera a redaçào dos arts. II e 143 e revoga dispositivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto· 
Lei nY 5.452. de IY de maio de 1943, tendo 

PARECERES, sob nYs 501, 502 e 503, de 1976, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade: 

-de Legislação Social, favorável: e 
-de Finanças, favorável. 

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

REQUERIMENTO NY 380, DE 1976 

Nos termos do art. 310. alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado 
n• IRS, de 1975, a fim de ser feita na sessão de 23 de setembro 
próximo. 

Sala das Sessões. 25 de agosto de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - De acordo com a 
deliberação do Pienúrio, a matéria figurará na Ordem do Dia de 23 
de setembro. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) -Item S: 

Discuss~o. cm primei, o turno, do Projeto de Lei do Se· 
nado n~ 201. de 197S. do Senhor Senador Orestes Quércia, 
que dispi\c sobre inclus~o da disciplina "Princípios de Scgu· 

rança do Truhulho" no currículo dos cursos de 2~ grau, tendo 
PARECERES, sob n~s 491 u 493, de 1976, dus 

Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pdu constitucionulidude e 

juridicidudc:: 
-de Educação e Cultura, contrário; c: 
- de Finanças, f•avorávd, com voto vencido dos Se-

nhores Senadores Benedito Ferreira, Henrique de Lu Rocque 
e Helvídio Nunes. 

Sobre u mesa requerimento que será lido pelo Sr. lY-Secretário. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 381, DE 1976 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requei
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado nY 201. de 
1975, u fim de ser feita na sessão de 24 de setembro próximo. 

Suia das Sessões, 25 de agosto de 1976.- Orestes Quércia. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da ses· 
são de 24 de setembro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia, vai-se passar à apreciação do Requeri
mento nY 379, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara nY 58, de 1976. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da 
Câmara nY 58, de 1976 (nY 2.560-C, de 1976, na Casa de ori· 
gcm). de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
dispõe sobre a criação de cargos no Grupo-Atividades de 
Controle Externo, do Quadro Permanente da Secretaria
Geral do Tribunal de Contas da União e dá outras providên
cias (dependendo de pareceres das Comissões de Serviço 
Público Civil e de Finanças). 

Solicito ao nobre Senador Alexandre Costa o parecer da Comis
são de s~rviço Público Civil. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto, de iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica, "dispõe sobre a criação de cargos no Grupo-Atividades de 
Controle Externo do Quadro Permanente da Secretaria-Geral do 
Tribunal de Contas da União". 

O alargamento das competências do Tribunal de Contas da 
União, de forma a abranger as "entidades públicas com personali
dade jurídica de direito privado, cujo capital pertença exclusiva e 
majoritariamente à União ou qualquer entidade da respectiva Admi
nistração lndireta", ocasionado pela Lei nY 6.223, de 14 de julho de 
1973, que dispos sobre a fiscalização financeira e tributária da 
União. exige, face à nova gama de funções dela decorrentes c à "insu
ficiência de recursos humanos", que se aumente o número de cargos 
nas Categorias Funcionais de Técnico e de Auxiliar de Controle 
Externo, de modo a lhe permitir levar a termo as disposições legais. 
nos prazos previstos. 

Prevê o projeto, cm cxme, no seu art. IY, a criação de 70 (seten
ta) cargos de Técnico de Controle Externo- TCU -CE- OII -c 
180 (cento c oitenta) cargos de Auxiliar de Controle Externo- TCU 
-CE- 012. nas Classes iniciais de ambas as Categorias Funcio· 
nais, do Grupo-Atividadcs de Controle Externo do Quadro Perma
nente da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União. 

O impacto do aumento de despesa é amenizado com a extinção, 
prevista no seu art. ,29, de 106 (cento e seis) cargos du Cnlcgoriu 
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Funcionul d~ Ag~nte Administrativo, do Grupo·S~rviços Auxiliurcs, 
do r~lúido Quudro, vez que 31 (trinta c um) cargos de Ag~ntc 
Administrativo encontram-se vagos, na clusse "A" c 75 (setenta c cin· 
cu) cargos, à mcdidu que vagarem, uma vez providas, na correspon· 
d~nte cmegoria, todus as vagas decorrentes de ascensão~ progressão 
funcion<tis. 

Aos integrantes do Grupo·Atividadcs d~ Controle Externo ~ 
rcstrit<t <t aplicação do regime ~statutário, enquanto as atividade> 
inerentes aos demais Grupos de Categorias Funcionais da Secretaria
Geral do Tribunal de Contas da União serão disciplinadas pelo regi· 
me jurídico-trabalhista, vedado aos seus ocllpantes os "direitos de 
greve e sindicalização, aplicando-lhes, porém, as normas que discipli· 
num o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço". 

Fixa a proposta, em seu art. 5Y, o limite de quarenta (40) anos de 
idade para inscrição em concurso público, destinado ao ingresso nas 
Categorias Funcionais da Tabela permanente e o art. 69 estabelece, 
cm 35 (trinta c cinco) anos, o limite de idade máxima para inscrição 
cm concurso público, destinado ao ingresso nas classes iniciais das 
categorias do Grupo·Atividades de Controle Externo, do Quador 
Permanente da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União. 

Considerando que o projeto examinado visa a dotar o Tribunal 
de Contas da União do elemento humano indispensável ao exercício 
de suas funções como Órgão Auxiliar do Congresso Nacional, no 
exercício do Controle Externo, previsto no art. 70 da Lei Maior. e 
não vendo, quunto ao mérito, nenhum óbice à sua tramitação, somos 
pela sua <tprovação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco)- Com a palavra o no· 
bre Senador Ruy Santos para proferir o parecer da Comissão de 
Finanças. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA. Para emitir parecer.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Oriundo do Poder Executivo, vem a esta Comissão de Finanças 
o Projeto de Lei que "dispõe sobre a criação de cargos no Grupo· 
Atividades de Controle Externo do Quadro Permanente da Secreta· 
ria Geral do Tribunal de Contas da União e dá outras providências". 

A matéria é submetida a deliberação do Congresso Nacional 
nos termos do artigo 51 da Constituição Federal. 

Na Câmara dos Deputados, a proposição tramitou pelas Com is· 
sõcs de Constituição e Justiça, dc Serviço Público Civil e de Finan
ças, tendo merecido a aprovação do Plenário. 

A Exposição de Motivos justifica a criação de cargos como 
necessidade imperiosa em face da ampliação da compelincia do Tri· 
bunal de Contas da União, estabelecida na Lei n9 6.223, •e 14 de ju· 
nho de 1975, que dispõe sobre a fiscalização financeira e orçamentá· 
ria da União, pelo Congresso Nacional, e dá outras providências. 

Esclarece a Exposição de Motivos: 

"Com o objctivo de permitir o cumprimento da alta mis· 
são constitucional e legal que lhe foi atribuída - e, sob a 
presidência de Vossa Excelência, consideravelmente amplia
da- este Tribunal adotou recentes medidas de ordem inter· 
na. Assim, por exemplo, a Resolução n9 165, de 12 de agosto 
de 1975, estabeleceu novos métodos para o exame das toma· 
das de contas dos órgãos da Administração Dircta e das 
prestações de contas das entidades da Administração lndire· 
ta, c a Resolução n9 172, de 6 de abril de 1976, instituiu, como 
unidade integrante da estrutura básica da Sccretaria·Gc· 
ral, a 8• lnspctoria-Geral de Controle Externo, a que eompe· 
te o desempenho das funções de auditoria financeira c 
orçamentária, no que concerne às empresas públicas c 
sociedades de economia mista, bem como o exame das presta· 
çi\es ele contas das aludidas entidades. 

Sem embargo dessas providências, que começam a 
produzir hons resultados, esta Presidência encontra-se diante 
de óhice inarred{tvcl por ato regulamentar próprio do Tribu· 

na!, ou seju, a insuficiência de recursos humanos pura levar a 
termo as múltiplas ~ complexas tarefas das unidades da 
Secreta riu-Geral nos prazos eslabclecidos em lei. 

Urge, destarte, a udoção de medida legislativa cabível 
com o objctivo d~ criar cargos nas Categorias de Técnico c de' 
Auxiliar de Controle Externo, os quais são providos por con· 
curso público de prov<ts, a que podem submeter-se candida·; 
tos portadores de diploma de um dos cursos superiores de 
Administração, Contabilidade, Direito ou Economia, quanto 
à primeira Categoria, e de certificado de conclusão do ciclo 
colegial ou 29 grau do ensino, em referência à última Catcgo· 
ria (incisos I c li do artigo 69 da Ld n9 5.951, de 3 de dezem· 
bro de 1973). · 

À luz do inciso 11 do artigo 57 da Constituição Federal, 1 

compete exclusivamente a Vossa Excelência a iniciativa das 
leis que criem cargos públicos. De outra parte, o parágrafo 29 
do artigo 108 daquela Lei Fundamental estabelece que os Tri· 
bunais Federais somente poderão admitir servidores median· 
te concurso público de provas, ou provas e títulos, após a 
criação dos cargos respectivos por lei aprovada pela maioria 
absoluta dos membros das Casas Legislativas competentes." 

Sob o aspecto financeiro, cabe destacar que o impacto do au· 
menta da despesa resultante da criação dos novos cargos serâ atenua
do pela extinção de I 06 cargos da Categoria de Agente Administra·. 
tivo do Grupo Serviços Auxiliares do Quadro do Tribunal de Contas 
da União. 

No decorrer de 1976, a Presidência do Tribunal proverá apenas 
metade dos cargos criados, deixando para 1977 o preenchimento dos 
demais. 

As despesas decorrentes da Lei serão atendidas com recursos 
orçamentários próprios do Tribunal de Contas da União. 

Em face do exposto, nada temos a opor ao Projeto de Lei da Câ· 
mura n9 58, de 1976 e, assim, opinamos pela sua aprovação. 

É o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco)- Os pareceres são fa· 
varáveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação 
que, nos termos dos arts. I 08, §§ 2Y e 39, da Constituição, e 294, pará· 
grafo único, do Regimento Interno, será feita em dois turnos, com in· 
tervalo mínimo de quarenta e oito horas, exigindo-se para a sua apro-
vação o voto favorável da maioria da composição da Casa. ' 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Mauro Bcncvidcs (MDB -CE) - Sr. Presidente, peço a 
palavra, para discutir. 

O SR. PRESIDENTE·(Rcnato Franco)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador M aura Benevidcs. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Depois da manifestação das Comissões Técnicas da Casa, scn· 
timo-nos no dever de expressar, em nome da Bancada do Movimen
to Democrático Brasileiro, a nossa integral solidariedade a est2 
Mensagem do Chefe do Poder Executivo, que se originou cm exposi
ção de motivos do Presidente do Tribunal de Contas da União, o 
eni1llcntc Ministro Wagner Estclita Campos. 

Como sabe V. Ex•, Sr. Presidente, c como sabem os preclaros 
Senadores, a Lei n9 6.223, que passou a vigcr a partir de 14 de julho 
de 1975, ampliou substancialmente a faixa de atribuições do Con· 
grcsso Nacional c do Tribunal de Contas da União, sobretudo 
porque tornou obrigatória a prestação de contas por parte dos ór· 
gàos integrantes da administração indircta. 

Ao iniciar-se a vigência da Lei n9 6.223, o Tribunal de Contas 
da Uniiio adotou uma série de medidas na sua área de atunçào 
específica, providenciando, imediatamente, através da Resoluçiio 
n~ 165, de 12 de agosto de 1975, n adociio de novos métodos para o 
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exame das tomadas de contas dos órgilos da Administração Di reta e 
dus pertinentes às entidades du Administração lndiretu. 

E já neste uno, Sr. Presidente, numa deliberuçào de largo al
cance, procurando viabilizar uindu muis as suas prerrogativas de fis
c:tlizaçào, o Tribunal d~ Contas da Uniào baixou a Resolução 
nY 172, instituidora da H• Inspetoria-Geral de Controle Externo, a 
4ucm compete: o desempenho das funções de auditoria financeira c 
orçamentária junto à administração centralizada. 

Ainda mais recentemente, Sr. Presidente - e nem sequer há 
menção a este fa10 na exposição de motivos do eminente Ministro 
Wagner Estelita Campos - por intermédio da Resolução nY 176, 
aquela Corte especializada procurou, exatamente, instituir novas 
normas destinadas a propiciar mais eficiência ao seu trabalho de fis
calização, abrindo, inclusive, perspectivas às duas Comissões do 
Congresso Nacional, a Comissão de Finanças do Senado c a 
Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, 
para requererem auditagensjunto às autarquias, empresas públicas c 
sociedades de economia mista. 

Acredito que e3sa inovação, decorrente da Resolução nY I 76 do 
Tribunal de Contas da U niào, talvez se inspirasse na precariedade de 
recursos com oue se defrontam as duas Comissões, incumbidas, pela 
Lei nY 6.223,· de exercitar a missão fiscalizadora junto à ad
ministração direta e junto aos órg~os da administração indireta. 
Agora, além dessas providências de natureza interna, representadas 
pelas três resoluções já mencionadas por mim, e o Tribunal, com o 
apoio ostensivo do Senhor Presidente da República propõe a cria
cão, no seu quadro funcional, de mais 250 cargos; sendo 70 de Hc
nicos de Controle Externo e 180 Auxiliares de Controle Externo. 

Como está prevista no projeto ocorrerá a gradativa extinç:io de 
cargos de Agente Administrativo, num total de 106, restando, ao 
final, 144 cargos a preencher, ampliando assim, de forma substan
cial, as suas possibilidades de exercitar - e exercitar bem - a sua 
elevada missão institucional. 

Cabe-nos, Sr. Presidente, - e aqui temo-nos batido no sentido 
de que incida sobre a administração di reta e indireta o crivo vigilante 
e fiscalizador do Congresso e do seu Órgão auxiliar, que é o 
Tribunal de Contas - sobretudo a nós, da Oposição, aplaudir essa 
proposição gover11amental, fazendo com que o Tribunal de Comas, 
agora passe a contar com a colaboração de um número mais expres
sivo de servidores, e desempenhe com redobrada eficiência, além 
daquelas suas atribuições tradicionais, as que lhe foram delegadas 
pela Lei n9 6.223 de julho de 1975. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Continua a discussão. 
Se nenhum dos nobres Srs. Senadores desejar fazer uso da 

palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Ruy Santos. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o requerimento de urgência 
sobre esse projeto foi apresentado pelas duas Lideranças c ainda há 
pouco ouvimos, através da palavra do nobre Senador Mauro Bcnc
vidcs, o apoio pleno do Movimento Democrático Brasileiro a essa 
rroposiçào. Assim sendo, ante o critério seguido cm sessões do Con
gresso cm mais de uma oportunidade, consulto V. Ex• se poderia 
aplicar, no caso, para votação, a norma que o Congresso tem segui
do na votação de vúrias matérias dependentes de quorum qualificado. 

O SI!. I'I!ESIDENTE (Dinartc Mariz)- Consulto o nobre Lí
der Franco Montoro se está de acordo com a proposição do nobre 
Senador Ruy Santos. 

O SI!. FI!ANCO :'IIONTORO (MDB- SP. Sem revisão do 
or;Jdor.)- O Movimento Democrittico- Brasileiro nada tem a oror 1\ 

sugestão que acaba de ser feita, principalmente: depois da brilhante 
manifestação do Senador Mauro Benevides, que expressou o ponto 
de vista do M DB, que não apenas é: favorâvel à medida, mas a 
considera da maior importância para o detivo cumprimento de uma 
das grandes funções do Parlamento - a fiscalização dos atas da 
Administração Pública. Esta, a nossa anui:ncia expressa ao reque
rimento da nobre Maioria. (Muito bem!) 

O SR. !•RESIDENTE (Dinarte Mariz) - Estando de acordo 
ambas <ls lideranças, submeto o projeto à votação pelo processo 
simbólico. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
:\ mat~ria voilará à Ordem do Dia, em segundo turno, na sessão 

ordinária da próxima sexta-feira. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N9 58, DE 1976 
(NY 2.560-C/76, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre a criação de cargos no Grupo-Atividade de 
Controle Externo do Quadro Permanente da Secretaria-Geral 
do Tribunal de Contas da União, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. IY Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria

Geral do Tribunal de Contas da União, os cargcs do Grupo-Ativi
dades de Controle Externo, Código TCU-CE-010, constantes do 
Anexo I. 

Art. 29 Providas, na correspondente categoria, todas as vagas 
decorrentes de ascensão e progressão funcionais, serão extintos, à 
proporção que forem vagando, os cargos de Agente Administrativo 
do Grupo-Serviços Auxiliares, Código TCU-CE-800, do quadro 
referido no artigo anterior e constantes do Anexo II. 

Art. J9 Para as atividades inerentes ao Grupo·Atividades de 
Controle Externo só se nomearão servidores cujos deveres, direitos e 
vantagens sejam os definidos cm estatuto próprio, na forma do art. 
109 da Constituição Federal. 

Art. 49 Para as atividades não compreendidas no artigo pre
cedente só se admitirão servidores regidos pela legislação trabalhista, 
sem os direitos de greve c sindicalização, aplicando-se-lhes as normas 
4ue disciplinam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Parágrafo único. Os atuais funcionários que desempenhem as 
atividadcs de que trata este artigo e não optarem pelo regime jurí
dico-trabalhista serão mantidos no regime estatutário. 

Art. 59 É fixada em 40 (quarenta) anos a idade máxima para ins
crição em concurso público destinado ao ingresso nas Categorias 
Funcionais da Tabela Permanente da Secretaria-Geral de Tribunal 
de Contas da União. 

Art. 69 Em relação ao Grupo-Atividades de Controle Externo 
do Quadro Permanente da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas 
da União, a idade máxima para inscrição em concurso público 
destinado ao ingresso nas respectivas categorias funcionais é de 35 
(trinta c cinco) anos. 

Art. 7~ lndcpendcrá da idade a inscrição do candidato que seja 
servidor de órgão da Administração Federal Direta ou de autarquia 
federal. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a habilitação no 
concurso somente produzirá efeitos se, no momento da posse ou 
exercício no novo cargo ou emprego, o candidato ainda possuir a 
qualidade de servidor ativo, vedada a aposentadoria concomitante 
par.1 elidir a acumulação de cargos. 

A rt. 8~ Os cargos da classe inicial da Categoria de Técnico de 
Controle Externo poderão. ser providos, cm até I /3 (um terço) das 
vagas, mediante progressão funcional c ocupantes de cargos da 
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classe linul da Categoria de Auxiliar de Controle Externo, possui
dores de diploma de um dos cursos superiores exigidos pura o 
ingresso na Categoria de Técnico de Controle Externo ou prova de 
~~orrcspondcnte provisionumento cm nível superior, observada a 
sistemútica adotada na úrea do Poder Executivo. 

Parágrafo único. Observada a escolaridade constante da parte 
linal deste artigo, os aluais ocupantes de cargos da Categoria de 
Agente Administrativo poderão concorrer, por ascensão funcional, à 
classe inicial da Categoria de Técnico de Controle Externo, de 
acordo com a sistemática adotada na área do Poder Executivo. 

Art. 9q A despesa decorrente da aplicação desta lei será aten
dida pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal de Contas 
da União. 

Art. I O. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, rc· 
vogadas as disposições cm contrário. 

ANEXO! 

Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União 

QUADRO PERMANENTE 
G rupo·A tividadcs de Controle Externo, Código TCU-CE-0 1 O 

( Art. I~ da Lei n~ , de de de 1976) 

Denominação 

Técnico de Controle Externo 
1\uxiliar de Controle Externo 

Código 

TCU-CE-011 
TCU-CE-012 

ANEXO I! 

Classe Número 

A 
A 

de Cargos 
Criados 

70 
180 

Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da U niào 

QUADRO PERMANENTE 
Grupo-Serviços Auxiliares, Código TCU-CE-800 
(Ar!. 2•1 da Lei nq , de de de 1976) 

Denominação 

,\gente Administrativo 
Agente Administrativo 
Agente Administrativo 

Código 

TCU-CE-801 
TCU-CE-801 
TCU-CE-801 

Classe 

c 
B 
A 

Número de 
Cargos a 
Serem 

Extintos 

35 
35 
36 

O SR. PRESIDENTE (Dinarle Mariz)- Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (M DB- AM. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Desde a semana retrasada que nos debruçamos sobre um proble
ma de magna importância como é o do desmatamento da devastação 
da noresta amazõnica. E como a Amazônia sempre se prestou para 
amplas divagações litcrúrias - ora cantando-a como um paraíso, 
ora invectivando-a como um inferno- lemos procurado nessas nos· 
sas três falas em torno do problema da devastação amazônica, ater
nos it opiniiio de técnicos e esl odiosos, embora nos invectivem de 
que. quando abordamos o problema amazônico, fazemos muita poe
sia. muita abstraçito, muito ilusionismo. Niio, Sr. Presidente, a nossa 
rrcocuraç:in tem sido semrrc a procura do arrimo c do bastão da 
Ciência. 

Prosseguimos, porl<ullo, no dissertar esse tema da maior 
importância para o Bntsil c p<lra o mundo, porque o problema do 
equilíbrio biológico da Amuzôniu está ligudo un equilíbrio da nave 
espaci:1l - planeta Terra; porque nós somos nada muis nada menos 
do que habiwntcs de: uma nuvc: espacial, que caminha pelo infinito, c: 
realizando um movimento de rowção cm torno do centro da Galáxia 
- Via Láctc:a- u que: pertence: o planeta Terra, integrante: do sistc· 
ma planetário solar, a uma velocidade de 200 mil km por hora. Essa 
nave condiciona a vida, mas a condiciona mercê de um milagre cujas 
origens só podem sc:r encontradas na grande fonte: da matriz gerado
ra de: todos os fenômenos universais. 

Faz-se, portanto, mister uma preocupação muito séria em torno 
desse equilíbrio biológico, cm torno dessa troca fitozoológica, que 
deve ser mantida dc:ntro de um rc:gimc: lixo, para que: a vida prossiga 
no planeta Terra. para que haja continuidade da vida. 

Nilo é pelo fato de nós, integrantes da espécie homo sapiens, com 
uma duraçiio, hoje, cm média, de 60 anos, mesmo que alcancemos 
nas próximas décad:1s, com o desenvolvimento da tecnologia medi
cinal, uma média de 100 anos, o que representa isto? O que são 100 
anos, diante da realidade universal? Nada! 

Mas nós, preocupados apenas em subsistir essc:s 100 anos, ou 
esses 50 ou 60, c:squccemo-nos das gerações vindouras, dos nossos fi. 
lhos dos nossos netos, dos nossos bisnetos, trinetos; porque se nilo 
cuidarmos desse equilíbrio biológico eles receberão essa herança 
nefanda do desequilíbrio biológico do planeta: E a Amazônia 
representa, no contexto da ccosfera planetária, um papel da maior 
import:incia. É por isso, Sr. Presidente, que quero trazer ao conheci
mc:nto desta Casa um trabalho inserto no jornal Opinião, do dia 11 
de junho de: 1976. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Permite-me V. Ex• um 
:tparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita 
honra, Senador Adalberto Sena. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- A C)- Este aparte é apenas pa
ra uma observação, confirmando, aliás, essa impressão tão judiciosa
mente exposta por V. Ex•: há cerca de dois anos li, creio que no jor
nal O Estado de S. Paulo, uma opinião que me deixou estarrecido, de 
ama tecnocrata cujo nome felizmente esqueci. Dizia ele que esses 
defensores da Amazônia estavam exagerando muito no encareci
mento dessas providências em favor da noresta, porque, afinal de 
contas. nós não devíamos. agora, conservar aquela floresta, com 
prejuízo do progresso, da agricultura c outras coisas mais. E, quanto 
ao que se dizia, que com a devastação dessas norcstas nós poderia
mos vir a assistir, num futuro, a transform<tção da Amazônia num 
deserto semelhante ao do Suara, ele dizia: para que nos preocupar
mos com is~o. agora, se sô há de acontecer daqui a 150 anos? E o que 
são ISO anos diante da vida do homem do planeta, como V. Ex• bem 
disse? No entanto, li isso como opinião de um tecnocrata. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena
dor Adalberto Sena, agradeço a intervenção de V. Ex•, principal
mente pela oportunidade que me dá de fazer uma pequena digressão, 
dando-lhe toda a razão c ressaltando o subsidio valioso que V. Ex• 
traz ao meu discurso. 

Infelizmente, um comportamento carlonista, uma cultura de 
orelha de livro. uma sedimentação cultural sem nenhum amparo nas 
cicncias fisicas c naturais, sem nenhuma obediência à célebre classifi
cação de Augusto Com te, das cii:ncias, cm que ele punha a Matemáti
ca como pedra basilar da grande pirámidc do conhecimento para, de
pois, ir it Física, à Química, à Biologia c só por último alcançar a 
Sociologia. Mas, infelizmente, pscudo-cstudiosos, que compulsaram 
alguns livrozinhos de Sociologia c Economia Politica, conseguiram 
com mui la dificuldade decorar o teorema de Lcon Thicf para o estu
do da an{tlisc cconômica, acham-se com o direito de preferir senten
ças c até vaticínios, cm torno deste problema gravíssimo do cqui 
líbrio biológico. 
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A vida ocorre no plunetll numa troca continua, Srs. Senadores. 
Nós, porque estamos aqui neste: augusto plenário, talvez não nos 
apercebamos de: que u nossa presença aqui está dependendo da exis· 
tência de microorganismos que flutuam no ar que: respiramos. E o fie· 
cionista cientifico do celebérrimo tema "A Guerra dos Mundos" 
explora este üngulo da questão, quando os extraterrestres invadiram 
o planeta c:, depois de: terem dizimado todas as forças de: n:sisti:ncia, 
quando já desembarcavam para a posse do planeta, esqueceram-se 
de: que nu atmosfera do planeta Terra estavam em suspensão 
microorganismos que lhes eram adversos, c: que: lhes provocaram a 
morte: de: súbito, de inopino. 

Veja V. Ex• a importância desse equilíbrio biológico que, 
aparentemente, não realça, não sobressalta, mas que com o estudo 
minucioso que as ciências vi:m fazendo, desde o fim do Século XIX a 
esta parte, nos tem desvendado a importância do estabelecimento 
deste equilíbrio. E agora, que a população do mundo já atingiu a ci· 
fra astronômica de quatro bilhões de: seres, e ameaça alcançar o 
terceiro milénio entre: oito a dez bilhões de seres, isto quer dizer que: 
importa cada vez mais esta preocupação do equilíbrio biológico, 
para que: possamos manter e garantir a vida no planeta. 

Cheguei a ouvir, ilustre: Senador Adalberto Sena, de um congres· 
sistu, em conversa intima, que era até preferível nós cedermos, 
vendermos a Amazônia, alienarmos a Amazônia, porque ela parecia 
uma carga morta, um peso morto nu economia brasileira. Portanto, 
não me: admiro quando um pretenso estudioso, um pretenso plane
jador alvitra a necessidade de uma devastação da Amazônia. O 
Nordeste:, hoje:, chora por causa da devastação que houve desde o 
nosso descobrimento. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- A C)- Todo o Brasil chora! 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Aliás, o 
tema se presta a inúmeros devaneios. 

O problema do progresso. Será progresso esse nosso compor
tamento? Pois o índio, o silvícola, o indígena parece ter aprendido, 
ou através de uma experiência di reta ou, o que é mais certo e lógico, 
através de uma herança cultural que lhe transmitiram os seus ances
trais, a necessidade desse equilíbrio biológico. Tanto assim é que o 
índio não devasta em grande extensão~ ele derruba o suficiente para 
plantar a mandioca, para plantar aquilo que é necessário à sua subsis· 
tência. E, absorvem, logo que essa terra cansa ele não devasta a 
contígua, a que está em seguida, não. F.le parte para alguns quilôme· 
tros adiante, deixa aquela pequena clareira, que não é um grande 
insulto, é uma ferida sutil na selva, que depois a própria selva se 
encarregará de absorvê-la. Ele: vai para outra região, a poucos 
quilômetros de distância, para que não haja um insulto muito grande 
na epiderme florestal do seu habitat. 

Esse índio só mata para comer. Contei, aqui nesta Casa, quando 
do meu primeiro ou segundo discurso, a oportunidade que tive ao 
caminhar pela floresta com um índio, um guia c mais um companhei· 
ro. Este companheiro viu uma jibôia, uma constritor na árvore. E 
preparava-se para dar o bote numa preguiça, um animal lerdo que só 
se locomove com grande dificuldade. O meu companheiro assestou a 
.a arma para matar a cobra, e o índio, de um salto, arrebatou-lhe a ar· 
ma c falou ao nosso guia, que traduziu o que ele dissera: a cobra está 
atacando para comer, nós não vamos comer a cobra; nós também cs· 
tamos caçando para comer, logo deixemos a cobra. Essa é a lei da 
natureza, a lei da selva que o índio conhecia e nós - civilizados -
não conhecíamos, nós íamos ali provocar um rompimento na cadeia 
de equilíbrio que havia naquela biosfera. 

É este conhecimento, Srs. Senadores, que está emergindo agora. 
que estáanorando agora, após os estudos profundos que a Biologia, 
que a Física, que a Química realizam. A Biologia, nos seus amplos 
espectros, como a Fitologia, a Zoologia c a Ecologia. 

Entr1o, fat.·sc necessúrio batermos nesta tecla como se batês· 
.,cmos numa bigorna, fat.-se necessúrio insistirmos desta trihuna para 
as necessidade da preservação desse equilfbrio, principalmente na 
i\ matúnia. 

A história de que u Amazônia constituiria o pulmão do mundo, 
sabe-se hoje que: foi uma hipl:rbole, foi um exagero, mas também se 
sabe o que ela representa de ponderâvel nessa cadeia de equilíbrio do 
Planeta, nào apenas c:m termos de oxigénio como c:m termos de: equi
líbrio do índice pluviomé:trico no mundo inteiro, na orientação dos 
ventos e nu própria temperatura do Planeta. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estudos modernos chegaram à 
conclusão de que, se os oceanos do Planeta fossem dois metros mais 
baixos, isto 1:, se sua cota de nível fosse inferior dois metros do que é 
atuulmente, a vida no planeta Terra não existiria. 

Vejam como é: importante: se a Lua, o nosso satélite, estivesse 
mais próxima de nós 50 mil quilômetros, a vida também não seria 
possível no planeta Terra, a não ser em outros termos. O homem tal· 
vez não tivesse essa configuração anatômica que apresenta hoje, tal· 
vez tivesse - quem sabe - outra forma, e a sua inteligência c seu 
espaço intercraniano não teriam condicionado o desenvolvimento do 
cérebro, das células nervosas, dos neurônios, a ponto de dar essa 
capacidade de pensar, de refletir, de ajuizar, de ligar os fatos: a 
inteligência. 

Vejam, então, Srs. Senadores, o que representará a devastação 
de 7 milhões de quilômetros quadrados, porque, se nós do Brasil 
dermos o exemplo devastando a nossa Amazônia brasileira, inspi· 
raremos, tranqUilamente, os nossos vizinhos e companheiros, o 
nossos irmãos sul-americanos que, emulados no nosso compor· 
tamento, podem também devastar as suas Amazônias, como sóem 
ser as Guianas, a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolí
via. Importa, portanto, ao Brasil, que detém a maior parte dessa hilé· 
ia, num total de quase 4 milhões de quilômetros quadrados, importa 
ao Braisl dar o exemplo, e não proceder como está fazendo, devas
tando, criminosamente. Indivíduos para lã se deslocam, graças, 
mercê de incentivos fiscais favorecidos pelo Governo, por uma polí
tica errônea de incentivos para devastação, e exploram a pecuária 
numa região que é adversa à pecuária, numa região que repele a 
pecuária, quando temos outras regiões vocacionadas para a cultura 
bovina, haja vista, o Rio Grande do Sul, as Minas Gerais c o 
cerrado. Está provado, hoje, que o cerrado tem muito maior vocação 
pecuária e até agrícola do que as terras da Amazônia. As únicas 
terras da Amazônia que têm vocação agrícola são as terras de várzea. 
são aquelas servidas pela benesse das enchentes, pelos processos da 
colmatagem. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ia-me esquecendo de ler do
cumento que é mais eloqUente do que as minhas palavras, porque é 
documento que se ampara em dados científicos, cm pesquisas. Está 
inserto no jornal Opinião, de li de julho de 1976: 

"Grupos de capital estrangeiro já destinaram 2% - ou 
6,5 milhões de hectares - de toda a reserva amazônica de 
matérias-primas vegetais para implantar a criação de gado na 
região. As queimadas, as moto-serras c os bombardeios da 
noresta de 355 milhões de hectares, com herbicidas e 
desfolhantcs químicos, estão provocando o sacrificio de 180 
metros cúbicos de madeira cm troca de uma produção pecuá
ria de apenas 25 quilos por hectare/ano. Numa ârea equi
valente à da Europa - com S milhões de quilômctros 
quadrados -, a Amazonia abriga 80% das últimas reservas 
madeireiras do mundo. Mas, até agora, apenas um décimo 
do seu território foi tecnicamente analisado pelo governo 
brasileiro. 

Os projetas pecuários são de propriedade dos grandes 
grupos frigoríficos internacionais, principalmente os norte· 
americanos, c estão sendo implantados com apoio de inccn· 
tivos fiscais concedidos pela Superintendência de Desenvol
vimento da Amazônia (SUDAM). Somente até 1980, eles 
devem provocar a destruição de cerca de 20 milhões de hecta· 
res de floresta v1rgcm para ahcrtura de pastos, onde serú 
criado um rebanho de 6 milhões de cabeças de gado. 
"Estamos impassíveis, assistindo à fahricaç1lo de um grande 
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d~s~rto ~ il d~struiçilo absoluta, a curto prazo, dl! maior r~s~r
va biológica qu~ o País possui, ~ ;lindll pouco s~ conh~c~ 
sobr~ u pl~na utilização dl!s matérias-primas disponívds", 
afirma o prof~ssor Mário Guimarà~s F~rri, ~cologista da 
Univ~rsidad~ d~ Silo Paulo." 

E aqui, Sr. s~nador~s. faz-se nec~ssária umu ~xplicaçào. Diz o 
<tut~r, o articulista J. Casado, que ~stá pn:vista uma população 
b~vt~a de 6 milhões d~ cab~ças. Isto i: o qu~ ~stâ no plano: devastar 
mdho~s de h~ctares paras~ obter um plantel d~ssa ordem. No entan· 
to, Srs. S~nador~s. está provado, o Instituto Nacional d~ ?~squisas 
da Amazônia, através de estudos do Professor Schubart, chegou à 
co~clu~ão de que a derrubada da árvore e o plantio do capim para 
bot, SeJa el~ de que ~spécie for, não i: suficiente para d~ter o impacto 
pluviométrico, a erosão d~ssa terra ~ lixiviação d~ssa terra. De 3 a 4 
anos, ~ssa t~rra perde a sua p~rmeabilidad~. perd~ a sua cupacidade 
d~ ser p~n~trada pda água. São estudos feitos com aparelhos qu~ 
contaram, qu~ mediram o índice d~ permeabilidade. Foi d~vastado 
um h~ctar~ pda m~tade; a outra metade continuou virgem. Os 
aparelhos foram postos no terreno, e se chegou a esse cômputo, a 
essa m~dida. Está provado que com o pisoteio do animal ainda mais 
argamassa e amalgama ~sse terreno transformando-o em uma 
camada impenetrável, argilosa e compacta. 

Sr. Presidente, continuo a leitura do documento: 

"A destruição - o desmatamento irracional está pro· 
vocando perdas em torno de 70% na exploração florestal ma· 
ddreira da região. Segundo técnicos do Instituto de Pes
quisas da Amazônia, a legislação que limita a abertura de 
pastagens à conta máxima de 50% do terreno, além de não ser 
respeitada pelos criadores de gado, tornou-se um ineficaz 
instrumento de proteção à fauna e à flora, porque não chega 
a especificar a distribuição dessa metade. 

M{trio Guimarães Ferri, que desde 1944 realiza pesquisa 
na r~gião para a USP e entidades internacionais como o 
Instituto de Recursos Naturais de Israel, explica: -"O que 
acontece é que o criador queima a terra sem aproveitar a ma
deira, pois os custos de transporte são bastante elevados. 
Com isso, metade da área do projeto pecuário fica, 
rcpentinumente, a descoberto sofrendo açào de forte calor e 
da intensidade de descarga das chuvas, já que as precipita· 
ções pluviais atingem 4.000 milímetrosjano. A chuva bate 
forte contra o solo c a carrega, provocando a erosão." E 
complementa - "Em outras palavras, se não houver um 
rápido zoneamento preventivo da Amazônia estaremos 
diante de um deserto fabricado por grupos económicos que, 
hoje, desmaiam irracionalmente extensas glebas de terras 
para implantar seus projetas pecuários." 

Os grandes projetas pecuários pertencem a grupos 
estrangeiros que atua:n no mercado mundial de alimentos, e 
abrangem vastas glebas de terras, geralmente nunca 
inferiores a 200 mil hectares. Mas, há duas razões básicas 
para localizacào de grandes fazendas de gado na Amazônia: 
cm primeiro, existe o fato de que a entrcssafra ocorre apenas 
nos quatro meses de seca. E, depois, porque a região 
possibilita a instituição de um abate sistematizado, \'isando 
exclusivamente à exportação, já que os rebanhos estarão a 
apenas 3 mil milhas marítimas do Canal do Panamá, sendo 
possível ainda o escoamento da produção dos frigoríficos via 
Oceano Pacífico. A situação privilegiada da Amazônia para 
esse tipo de empreendimento só foi percebida pelos 
empresários internacionais, especialmente os norte· 
americanos, após um levantamento da área realizado por 
volta de 1966, pela Forca Aérea dos Estados Unidos 
(USAF)." 

É f<~lo que ninguém desconhece. Desde 1973 ou 1974, o nos~o 
Projeto RAD,\M vem, num esforço gignntcsco, tent~ndo perquirir a 

rc:;tlidud~ umaLónica, Mas antc:s dele os Estudos Unidos, por suu For-
7a Aé:rc:u, já tinham !'dto o luvantumento de toda u Amazônia e, por 
1sso, chegaram à conclusão de que seria interessante esse tipo de 
cmprcc:ndimento. · 

"A partir duque!~ ano, os grupos estrangeiros 
inst~laram-se, com projetos específicos de pecuária e estraçào 
de madeiras. Eis os principais, que desmataram 50% ou mais 
dos tc:rr~nos comprados, empregando basicamente o fogo, a 
moto-serra c dc:sfolhantes químicos: 

Grupo Rockefeller- do Chase Manhattan Corporation 
c First National City Bank -comprou 531 mil hectares para 
criar gado no Mato Grosso. Henry Fuller, milionário norte· 
americano que ficou célebre por ter sido preso e condenado, 
em Goiás, por ter usado métodos violentos para expulsar 
posseiros das terras que havia comprado cm Piaçá e 
Goiatins. Sua fazenda para gado tem extensão de 161.902 
hectares. 

Grupo Liquigás S.A., controlado pela Liquilin AG
Lincbtsentein-Anstalt, que possui II subsidiárias no Brasil, 
associou-se <to grupo Montecison SpA (20 subsidiárias), 
Omc:tto e Dedini, para desenvolver em Barra das Graças, 
região do Araguaia, Mato Grosso, a fazenda Suiá·Missu. No 
início, o Vaticano participou do projeto controlando 577 mil 
hectares da área total, que é de 678 mil hectares. Com vendas 
já ass~guradas para a Itália, o grupo pretende começar 
abatendo 63 mil cabeças e chegar a 180 mil cabeças de 
gadojano. 

O "ag.:nte laranja"- A Volkswagen do Brasil, uma das 
7 subsidiúrias do grupo Volkswagenwerke AG (segundo o 
Guia lnterinvest ele é controlado pelos governos da Baixa 
Saxónia, Alemanha Federal e pela Fundação Volkswagen), 
constituiu a Companhia do Vale do Rio Cristalino e, com 
recursos deduzidos do Imposto de Renda, comprou uma 
fazenda de 140 hectares no Sudeste do Pará, onde está 
inslalando um grande frigorífico. Já foi acusada, por diversas 
vezes de empregar dcsfolhante "agente laranja" - muito 
usado pelos Estados Unidos na guerra do Vietnã, para abrir 
seus pastos. No município de Các.:res, Mato Gross(), há três 
anos o fazendeiro Ovídio de Brito aplica esse desfolhante em 
suas terras. 

O Pará foi, também, escolhido pelo fabricante de 
petroleiros Daniel Ludwig que, através da National Bulk 
Carricrs, comprou 1.500 mil hectares, a 500 quilómetros ao 
Leste de llclém, na fronteira com o Amapá. Em terras ricas de 
caulim e bauxita, a Jari Florestal c Agropecuária- uma das 
9 subsidiárias brasileiras da National Bulk- vai criar gado, 
fabricar alumínio c plantar arroz." 

Sr. Presidente, faço justiça a esse empresário. Tenho-mel 
11re~cupad? mui.to com o problema, inclusivamente fui àquela 
regtao,' e la contmuo indo com assiduidade. O Empresário Daniel 
Ludwtg tentou um projeto com a gmclínia africana, para produção 
de c~lulose. Não deu certo. Então, partiu para a produção de arroz 
na v~rlea, D~í a import:incia desse projeto da Jari Florestal, do Sr. 
Dante! Ludwtg. S. S• não partiu para a terra firme, porque, com os 
>cus est~~o~, o seu contacto com a terra, a experiência que adquiriu, 
~ cxpcrtcncta que seus técnicos adquiriram, chegou à conclusão 
trrctor~~ívcl de que a única área competitiva para a agricultura na 
Amazonta era a vúrzca, pois não precisava de adubo, estava adubada 
naturalmente. Para podermos agredir no mercado internacional, 
tomando mercados de outros países, é preciso cheguemos lá com 
preço capaz de propiciar essa medida. E só será possível se plantar
mos numa área que n~o careça de fcrtlizantcs artificiais. Esse 
cmrrcsário est{t produt.indo arrot. cm nbundftncia; chegou - se não 
me engano- a I milhão de sacos na safra de 76. 
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... vai criar gado, fabricar alumlnio e plantar arroz. Além 
disso, vai produzir 200 toneladas/dia de polpa, em uma f{l. 
brica móvel que está sendo montada nu Sulçu. A matéria-pri· 
ma dessa unidade nutuante, serâ uma extensa plantação 
homog~nea de gmdinia arbórea africa. Uma espécie vegetnl 
que para ser plantada na Amazônia, obrigou a destruição de 
mais de 60 milhões de hectares de norc:sta virgem ... 

Foi esse o erro dc:le: destruir esses 60 milhões de hectares para 
plantar a gmelinia. Resultado: a gmelínia arbórea africana niio 
atingiu o índice de produtividade esperado para a celulose. 

'A herança do milionário - a Gcorgia Pacific Corpo· 
ration, um dos maiores produtores mundiais de madeira 
compensada, polpa e papel, adquiriu 500 mil hectares na rc· 
gião de Portel, começo do Rio Pará, onde poderá desenvol· 
ver, alé:m da extração de madeira, a criação de gado. Jã o 
milionário norte-americano Stanley Amos Selling deixou 
para sua família administrar um projeto pecuário que atingi
rá grande parte dos 1.816 mil hectares que havia comprado 
em Goiás. Amos Selling foi assassinado, em 1970, em 
lndianâpolis (EUA) por um homem que comprou parte de 
suas terras na Amazônia c descobriu, posteriormente, ter si
do enganado pelo milionârio. 

O grupo japon~s Toyo Menka Corporation, que possui 
9 subsidiãrias no pais é proprietãrio de 200 mil hectares no 
estreito de Breves, Estado do Amazonas, que serão desmaia
dos por uma indústria de madeiras e, também, para criação 
de gado. Projeto idêntico, jâ em execução, é o do grupo 
Bruynzeel N. V. Zaadam, da Holanda, que comprou 250 mil 
hectares. a 20 quilômetros de Macapâ, Amapâ. 

Mas, sem oúvida alguma, um dos projetas mais expressi
vos na pecuâria, situado no Pará e Mato Grosso, envolve 
1.712 mil hectares de fazendas controladas pelos Frigoríficos 
Atlas, Anglo e Swifft·Armour, O grupo Atlas, um grande 
comerciante de carnes na Europa, estâ desmatando ll O mil 
hectares no Mato Grosso para criar gado e exportar para o 
Mercado Comum Europeu. 

Um grande frigorífico britânico, o The Union Interna· 
tional, registrou terras cm nome de duas das suas sete 
subsidiárias brasileiras: a Lancashire General lnvestiment e 
o Frigorífico Anglo. As duas empresas deverão desmatar 
664.500 hectares, nos dois Estados, para concretizar a primei· 
ra etapa de seu programa de exportação de carne. A Union 
International jâ foi acusada de contrabando de gado na fron· 
teira Brasil, Paraguai e Argentina, onde adquiriu terras conti· 
nuas, registrando-as em nome de suas várias subsidiárias -
conforme relata Osny Duarte Pereira, em "Multinacionais 
no Brasil" (Civilização, 1974). 

A Swifft-Armour está associada ao grupo Klng Ranch 
Incorporation num projeto pecuário de 163 mil hectares, no 
Pará. Tanto a Swifft como a Armour atuam no Brasil desde 
1920, instaladas pela Deircc Internacional (grupo Rockc· 
fcller). Mas, cm 1972, o grupo canadense Brascan- que é o 
maior investidor estrangeiro no Pais. possuindo 38 subsidiá
rias no Brasil, adquiriu-as cm sociedade com o grupo 
Azevedo Antunes, representante da Hanna Corporation c 
Bcthlchem Stccl, sendo fundidas cm uma só empresa." 

Essa celebérrima Bcthlchcm Stccl, Sr Presidente c Srs. 
Senadores, é a responsável pelo Projeto Carajás, uma das maiores 
incongruências. 

Está provado que o escoamento do minério, via ferroviária, vai 
custar de três a quatro vezes mais que o escoamento via hidroviária. 
Dir-sc-ú: mas a via aquútica - a aquavia, que é o rio Tocantins -
não dú condições de transporte; tem que se fazer a ferrovia para 
ltaqui, a fim de escoar o minério de Carajús. 

Não discuto a construção do Porto de Itnqui; a construção do 
porto de Itaqui é uma necessidade! O Meio-Norte tem que ter um 

porto de magnitude como o de ltaqui. O que eu discuto é que 
quando a represa de Tucurul estiver pronta - nas cachoeiras de 
ltaboca, no Tocantins- o rio ficará navegável até Marabá, portan· 
to, ati: o sopé da grande cordilheira ferrífera que é Carajãs. E eu 
pergunto: essa ferrovia que foi feita de Marabá a ltaqui, vai, ou não 
vai, lic;tr obsoleta diante da hidrovia que vai ficar pronta, por que 
tem que se fazer Tucurui'! Vai ficar obsoleta e a sua rentabilidade só 
será garantida se o Governo brasileiro assinar o celebé:rrimo 
contrato em que a firma construtora, encarregada de concretizar o 
Projeto Carajás, exigir o monopólio do transporte do miné:rio. 

A ferrovia vai ficar, tranqUilamente, obsoleta, porque o To· 
cantins fica navegável. Com Tucurui, o Tocantins fica navegável, a 
não ser que tenha havido uma inversão de valores, mas com Tucurui, 
o Tocantins fica navegável! 

Agora, o que se deveria fazer era o aproveitamento do minério 
já, em Carajás, para que ele saísse elaborado, preparado, acabado. 

Mas vejam, Srs. Senadores, a implicação da Bethlehem Steel até 
nos projetos pecuários. Como esses organismos, esses conglomera
dos se instalaram na Amazônia. Com que habilidade, com que sutile
za, talvez sem a pretensão de chegar a um plantel de 6 milhões de ca
beças, mas com objetivo traçado pelos grandes arquitetos guerreiros 
das multinacionais! 

Srs. Senadores, a guerra, hoje, não se declara. A guerra não é 
mais feita em termos da apresentação e da quebra de lanças no terre
no inimigo. Não! Hoje são esses superorganismos que têm estratégia 

'logística e tâtica; têm os seus arquitetos guerreiros a elucubrar, a pia· 
nejar artifícios e modos de realizar e concretizar os seus ideais 
imperialistas. Escapam até ao pálio do próprio governo onde estão 
sediadas. 

Esses projetos, na Amazônia, só têm uma intenção: é devastar a 
Amazônia, desequilibrar a Amazônia e o Brasil para o futuro. Eu jã 
disse aos Srs., isso i: lição da geopolítica, nenhum país do mundo po· 
de pretender ser uma grande potência se não tiver além de 7 milhões 
de km: e população superior a 200 milhões de habitantes. 

O grupo de BEMFAM, distribuindo anticoncepcional, onde é 
que se localiza Srs., com mais assiduidade, com mais freqUência? Jus
tamente na Amazônia, principalmente no Pará e Maranhão dis
tribuindo anticoncepcional para deter a nossa explosão demográfica 
e atrasar a nossa chegada ao desenvolvimento. 

Já dizia o grande Teilhard de Chardin: "Não há problema no 
mundo que resista à reunião de muitos homens". Aglutinemos os 
homens, juntemos os homens e não há problema que resista. 

O nosso destino é ter uma população numerosa com extensão 
territorial. Como conseguiremos esse desiderato se estamos devastan
do aquelas reservas essenciais? Hoje Sr. Presidente, se cogita tirar 
energia da planta. Sabemos que qualquer folha, qualquer planta, pro
duz álcool. É matéria orgânica, é o hidrocarboneto. Daí porque é fá
cil extrair o álcool da mandioca, da cana-de-açucar. O futuro do 
mundo está na reserva florestal, na capacidade agrícola. É o próprio 
Mao Tsé-Tung que ensina e diz: a gra:Jde arma do futuro é o alimen
to, não é a bomba atómica. Como queremos produzir alimentos, pa
ra dominar o mundo no futuro, se devastamos a Amazônia, lixívia
mos a Amazônia, lavamos a Amazônia a ponto de torná-la num 
deserto, quando precisamos é estudar a Amazônia, perquirir aquele 
companheirismo filológico. Saber porque a Amazônia repele uma 
homogeneidade floristica. Porque a castanheira, a Bcrthollctia Excel· 
sa, sô sobrevive ao lado de uma Pupunheira. Isto é que temos de estu
dar c partir para um plancjamento agrícola, nesses termos de sócio
fitologia, de companheirismo filológico. Não é tentar de olhos venda
dos, cegamente, projetas de desenvolvimento, com amparo de 
incentivos fiscais, numa área desconhecida, mas que é de suprema 
importância para o Bra:;il c para o mundo. 

Prossigo, Sr. Presidente: 

"Hanna Corporation e Bethlchem .Steel. sendo fundidas 
cm uma stl empresa. O King Ranch possui 550 mil hectares 
na Amalônia c três subsidiúrias no País. Sediado cm 



Kingsvillc, no Texas, pretende através da Puragominas, pes
quisar novas ruças bovinas, especialmente o gado do tipo 
Santa Gertrudes." 

Sr. Prcsideme, cumpro, mais uma vez, com o meu dever di." 
representante daquela área, ao alertar as autoridades e o Pais pura o 
crime de lesa-pátria c: lesa-humanidade com a devastação indiscrimi· 
nada, mercê de incentivos fiscais, mercê de apoio da própria Nação, 
do próprio dinheiro do povo brasileiro, que é dado a essas empresas 
multinacionais para devastar, desequilibrando a Amazônia e o Bra· 
sil, c obstaculizando a grande oportunidade que terá esta Nação de, 
um dia, sentar à mesa das grandes potências. 

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

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Depois do notãvd discurso que acaba de proferir o nobre Se
nador Evandro Carreira, modestamente vou pedir licença para en
trar, também, no gigantesco e maravilhoso mundo amazónico. 

Era este o meu propósito desde ontem e vou dizer que para fazê· 
lo, como Senador pelo Rio Grande do Sul, entendo ter alguns títu
los. Ê que o Rio Grande está particularmente associado àquela re
gião do nosso País. 

Ainda há pouco, um dos grandes escritores do meu Estado, o 
Sr. Moisés Velhinho, fazia esta observação que aliás não tem origina
lidade, porque é: ela história da nossa terra. Foi um rio-grandensc:, 
Joaquim Caetano da Silva, que preparou a melhor parte de que iria 
servir-se o Barão do Rio Branco na questão, com a França, relativa 
aos limites com a Guiana. 

Ainda ontem lembrava eu, aqui, que Rio Branco cita mais de 
sessenta vezes o livro clássico de Joaquim Caetano. Poderia aindr 
!em brar que quando o Amazonas foi aberto à navegação, foi um rio
grandense, foi Mauá, o único a se dispor a iniciar a navegação no 
Amazonas. 

Quando surgiu a Questão do Acre, lã se encontrava o gabrielen
sc Plácido de Castro que iniciou, com sua bravura, seu denodo, sua 
galhardia, sua coragem, a defesa daquele pedaço do território 
brasileiro. 

O trabalho diplomático ulterior haveria de encontrar em um ou
tro gabrielense, Joaquim Francisco de Assis Brasil, um dos represen
tantes do Brasil, ao lado de Rio Branco, para a composição da ques
tão internacional de cuja solução adveio não só a conservaçüo do 
Acre Setentrional, historicamente brasileiro, mas ainda a aquisição 
do Acre Meridional- os dois formando, hoje, o Estado do Acre. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - A C) - Concede, V. Ex•, um 
pequeno aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Estou entrando 
na sua seara, V. Ex• não precisa de licença para nela entrar. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- A C)- Quero apenas reforçar a 
citação de V. Ex! com mais dois nomes de gabrielenscs que estive
ram prestando serviços ao Acre. Um, na Revolução Acreana, o Dr. 
Gentil Norberto, c o Marechal Mascarenhas de Moracs que, ainda 
por algU1,JS anos, permaneceu no Acre c teve a felicidade de verificar 
a coincidência de três gabriclcnscs haverem militado na Revolução 
do Acre c, cm seguida, trabalhado pelo progresso do Acre: M ascarc· 
nhas de Morais, Plácido de Castro c Gentil Norbcrto. 

O SR. J>AULO BROSSARD (MDB- RS)- Aos quais deve 
ser aditado o nome que mencionei, o de Assis Brasil, a quem se deve 
grande parte do Tratado de Pctrópolis, c também rio-grandcnse de 
São Gabriel. E, por Iim, o grande poeta da Amazônia, ... 

O Sr. Evnndro Cnrrdrn (MDB- AM)- Com "Cohra Nor~-
l (1" 
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O SR. I'AULO OROSSARO (MDB- RS) - ... com "Cobra 
Norato", haveria de ser o rio-grandc:nsc Raul Bopp, 

De modo que, Sr. Presidente, com estas invocações, peço licença 
pura entrar neste debate. 

O Sr. Evundro Currelru (MDB - AM) - Nobre Senador, 
V. Ex• me concede um aparte'? (Assentimento do orador.) Apenas 
me permito, diante desta cc:rimôniu para adentrar no grande cenário 
amazónico, dizer-lhe que, de: há muito, deveríamos estar não só de 
mãos dadas, como sempre estivemos, mas abraçados num amplexo 
imenso. Se os grandes estadistas tivessem se orientado no sentido da 
ligação da Bacia Amazónica com a Bacia do Prata- grande fator de 
integração deste Brasil seria o de ligar a Bacia Amazónica através 
dos rios Madeira, Guaporé, Paraguai c ParanC1- o que estão fazen
do, hoje, os europeus, ligando o Ródano ao Reno, para ir do Medi
terrâneo ao Mar do Norte- porque o Mcridiilo, representado por 
V. Ex•, e o Setentrião, por nós, sempre estivemos unidos e sempre 
estaremos, mas, estes laços se apertariam muito mais, no dia em que 
ligássemos a Bacia do Amazonas à Bacia do Prata. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Agradeço o apar
te com que me honra o nobre Senador pelo Amazonas c continuo, 
Sr. Presidente, dizendo que não é: e~ a primeira vez que trato de as
suntos daquele pedaço do Brasil, nesta Casa. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço, com pra
ler, o eminente Senador pelo Maranhão. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Jã que V. Ex• chegou 
até aos contemporâneos, eu também queria juntar o nome de um 
homem do Rio Grande do Sul que teve grande fascínio pelos proble
mas da Amazônia. Esse homem foi o Presidente Médici. 

O SR. PAULO BORSSARD (MDB -RS)- Vê V. Ex•, Sr. 
Presidente, que, a esta altura, já estou autorizado a ingressar na 
no resta :~mazõnica ... 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- O que, aliás, muito nos 
come;ye. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Muito obrig~do 
a V. Ex• 

Mas, Sr. Presidente, já tive ocasião, nesta Casa, de abordar 
problemas relacionados com aquela extraordinária e única região do 
nosso País, ao discutir a atuaçào do INCRA na Amazônia c ao 
examinar, ainda que sumarissimamente, o processo de desmatamen
to, ao meu modo de ver, mais do que criminoso, através de processos 
que seriam condená veis no século passado e são, absolutamente, 
inconcebíveis, nesta altura do século XX, quando o homem jã conhe
ce alguma coisa, ainda que pouca, mas já conhece. alguma coisa no 
que se refere ao trato da terra e, particularmente, no desmatamcnto 
da superfície terrestre. 

O que queria dizer hoje, o que queria trazer à consideração do 
Senado era um fato que encontrei relatado nas páginas do Jornal do 
Brasil de domingo c que, mais do que me impressionou, me deixou 
profundamente entristecido. O Jornal do Brasil de domingo, em 
página inteira. publica reportagem sob esse titulo: "Colono sem Ter
ra 'troca o Acre pelo Peru c Bolívia". 

O relato que se contém nessa reportagem é impressionante. Vou 
ler alguns tópicos do que estampou o importante jornal do Rio de 

Janeiro, para que, com as suas palavras, não com as minhas, tenha o 
Senado uma noticia do que U1 está a acontecer para, depois de conhe
cido o fato, fazer algumas rcncxõcs cm torno do assunto. 

Leio, Sr. Presidente: 

"Panda (Bolívia) c lilapari (Peru) - Residem atual-
1 

mente nos vales dos rios Ahunit, Xipamanu c Acre, na; 
Amazóni:1 boliviana, c Puru c Juruú, do lado peruano, 11m 
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mínimo de lO mil famflias de brasileiros. Somam pelo menos 
40 mil pessoas. O ~xodo cm massa de seringueiros e colonos, 
que se intensificou u partir de 1970, se dirige principalmente: 
ao temtório boliviano, onde a populuçilo, num raio de ati: 50 
quilõmetros, ,i: constituída basicamente de brasileiros. 
Bolivianos, notadamente no vale do A bunã, só mesmo as 
autoridades que aparecem periodicamente para cobrar 
impostos. 

A venda d~ I mil 158 seringais- mais de 80% de todo o 
território do Acre - a empresários paulistas que transfor
maram uma economia secularmente extrativa em projctos 
agropecuários de reduzida absorção de mão-de-obra, c mais 
a incapacidade do INCRA em realizar sequer um projeto de 
colonização, embora instalado na região há mais de cinco 
anos, respondem, em nível maior, por esse fenômeno." 

E continua a reportagem, Sr. Presidente, inserindo depoimentos 
de brasileiros daquelas regiões, hoje emigrados porque foram corri
dos da sua Pátria, insistindo em que 80% do Estudo do Acre foi ven
dido, a preço inexpressivo, em propriedades com mais de um milhão 
de hectares e diz que, hoje, o Acre não dispõe de um quilómetro 
sequer de terra pública. 

Também insere declarações do Arcebispo Prelado do Acre e 
Purus, Dom Moacir Grechi c revela ele que, 

"somente no trecho que vai de Assis Brasil a Brasiléia, 
numa extensão de cem quiÍõmetros, o Padre Heitor, de nossa 
prelazia, registrou, num levantamento ligeiro, a existência de 
187 famílias no vale do rio Acre, nu faixa boliviana. Apenas 
quatro eram bolivianas. Há ainda, nesta excursão, o surgi
mento da figura do jagunço, até há pouco, desconhecida na 
região. Queimam-se colocações, casas de seringueiros, espan
:am-se os seus proprietários e muitas mortes jâ ocorreram. 
Há uma grande proprietária, a viúva Alegria Abdala, que 
paga 2 mil aos seus capangas no Seringal Humaitâ. 

Em todo o Estado, capangas substituem a polícia. t. 
uma vergonha para nós que essa gente assuma a posição de 
guardiães da ordem pública. Não sei até: quando as levas de 
nordestinos e os acreanos, que aqui vivem, continuarão 
suportando tanta humilhação. Esta linguagem é do Arcebis
po Prelado do Acre e Purus." 

Não vou ler todo o relato, mas creio que li o suficiente para dar 
uma idéia do que está ocorrendo naquela região, tal como veicula 
um jornal da importância do Jornal do Brasil. E observa, por exem
plo, que a sede do INCRA, em Rio Branco, é um "conjunto de pré
dios dos mais suntuosos de toda a Capital". Mas o INCRA, com 
tudo isso, com toda a suntuosidade de seus prédios na Capital, não 
foi capaz de formular um projeto de colonização. 

Sr. Presidente, vou parar aqui, não quero ler mais, embora peça 
licença para passar à Taquigrafia o inteiro teor da reportagem, 
porque ou ela é verdadeira ou é falsa; se os dados não forem exatos. 
então, tollitur quaestio, não há o que discutir. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Permite um aparte, 
nobre Senador'? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas, se os fatos 
forem verdadeiros, não é possível, Sr. Presidente, que o País fique 
indiferente, de braços cruzados diante de uma realidade desta. 

Com prazer, ouço o aparte do nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Paulo 
Brossard, posso asseverar a V. Ex• que esta notícia inseria no Jornal 
do Brasil é autêntica, é verdadeira, porque foi o próprio Secretário 
do Meio Ambiente, o categorizado cientista Paulo Nogueira Neto, 
quem declarou - c cu li, aqui, a sua declaração - que a situação 
naquela úrca, incluindo Rondônia, é de autêntico faroeste: ninguém 
se entende, é o caos. O INCRA faliu frngorosamcntc nessa Mca, que 
inclui Rondônia c Acre, onde houve css11 compra indiscriminada. 

Foram vendidas áreas imensas de terras que foram devastadas. t. isto 
que está, hoje, provocando parte do assoreamento do Delta Amazõ. 
nico, e, por isso, o fenômeno contínuo das enchentes na Bacia 
Amazónica, porque se derruba a noresta, há a erosão, os detritos c 
sedimentos vào pura o rio e se depositam no delta. !': aut~ntica a notí
cia. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Outra coisa, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: segundo esta publicação, até o City Bank 
tem a sua propriedade agrícola, no Estado do Acre; quer dizer, um 
estabelecimento bancário, notoriamente estrangeiro, que, desviando
se da sua atividade bancária, também se transformou num dos 
grandes proprietários daquele Estado, ocasionando o fenômeno que, 
para mim, toca fundo com a nacionalidade, que é a expulsão de brasi
leiros que fizer'am brasileiro aquele Território e, agora, não encon
trando condições de viver no seu País, emigram, perdendo, inclusive, 
por força das circunstâncias, a sua nacionalidade, porque a Bolívia, 
muito naturalmente, concede terras àqueles que lá se naturalizam. E, 
considerando que as pessoas que são capazes de emigrar mostram 
energia, força e capacidade de progredir, é lícito concluir e afirmar 
que os emigrantes representem, talvez, a porção mais válida, mais 
útil, mais capaz daquela população. 

·Era este o fato que gostaria de acentuar, aqui, com a isenção que 
tem um brasileiro do extremo sul do País, mas que sente e reage 
diante de um problema dessa natureza. 

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

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço o nobre 
Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Senador Paulo 
Brossard, V. Ex• acaba de chegar a uma conclusão, sinceramente, 
sui generis. Eu ainda não havia chegado a esta conclusão. V. Ex• 
disse que o emigrante é um forte; e o é por natureza, por escol, pelo 
sal da terra, pois quando um indivíduo tem a cap;~cidade de se deslo
car de uma área para outra, é porque ainda lhe movem· o espírito de 
luta, o espírito de conquista, de realização. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Não é um 
vencido. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Exatamente, não é 
um vencido; também, não é um mulambo humano, porque ele está
se deslocando. 1:: interessante essa observação de V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Tem reservas in
teriores. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) - Exatamcntc, é força 
viva. Pois essa força viva, nobre Senador, deslocou-se para a Bolívia, 
mercê da venda indiscriminada dessas terras, com apoio e conluio 
do INCRA. Eram posseiros dessa área, posseiros há gerações; eram 
seringueiros, que também foram em virtude do preço vil da 
borracha, que uma política caolha, representada pela SUDHEVEA, 
vem exercitando de algum tempo para cá, aviltando o preço porque 
acha que o mercado internacional vende mais barato. Veja V. Ex• o 
estrabismo dessa gente: preferem pagar cinco cruzeiros ou sete o 
quilo de borracha da Malásia, mas não querem pagar vinte ou trinta 
ao brasileiro, que recebe cm papel c não cm ouro. Mas o ouro da Ma
lásia se vai, c o papel que ele dará ao seringueiro circulará aqui. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sou grato à.con
tribuiçào que traz o nobre Senador pelo Amazonas, Evandro Car· 
rcira, c ouço, muito honrado, o aparte do nobre Senador pelo Acre, 
Adalberto Sena. 

• 
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O Sr. Adulbcrto Scnu (MDB- AC)- Nobre Senador Paulo 
Brossurd, essa reportagem é uma extensão ampliada, infelizmente, e 
atualizada de uma outra feita, há dois anos, sobre o mesmo assunto, 
e, por coincidência, pelo mesmo jornalista, o repórter Edilson 
Martins. Devo dizer a V. Ex• que, naquela oportunidade, já havia, 
conlidencialmc:nte, revelado este fato. Fiz, aqui, pelo menos dois dis· 
cursos, e liz uma referência, num outro, sobre a questão do petróleo 
no Peru, relatando esses fatos e fazc:ndo críticas muito incisivas ao 
INCRA, críticas c:ssas que: foram rc:pc:tidas durante: nossa campanha 
no Acre:, por mim e, inclusive:, pelo Dc:putado Nabor Júnior, que:, 
por uma fc:liz coincidência, veio procurar-me, exatamc:nte nc:ste 
momc:nto. O nosso ponto de vista era o seguinte: de que o INCRA 
tinha a obrigação, logo que o Governo brasileiro, imprudentemente, 
- sobretudo o Gov~rno acreano - começou a incentivar essas 
compras de: tc:rras pelos capitalisias de São Paulo, do Paran{l e até da 
tc:rra de V. Ex•, de prc:parar uma infra-estrutura agrária para evitar, 
com esse desvio dos rumos da economia acreana, que passava da bor· 
racha para as atividades da pecuária, desvios esses que estavam à 
vista de todos e c:ra lógico que viriam a forçar uma dispensa de 
braços empregados no cultivo da seringueira, para evitar, repito, 
esses atritos c:ntre os novos proprietários e aqueles homens que tra
balhavam há tantos anos - aliás, brasileiros que deram o seu 
sangue:, a sua vida, a sua mocidade, em beneficio da nossa terra, 
vindos do Nordeste. Esses brasileiros, como todo mundo sabe, já 
têm sido exaltados até em prosa e verso, e acabam de sê-lo mais uma 
vc:z, pelo nosso colega Senador Evandro Carreira. Pois bem; o 
INCRA nada fez nesse sentido, e agora, estão surgindo esses pro
blemas muito graves de expulsões de terra, inclusive esses casos de 
jagunçada e tudo isso que, embora não seja na proporção descrita 
pela notícia, realmente existe. Devo dizer a V. Ex• que esses 
números sobre vendas de terras no Acre não são exatos; o que está 
havendo é algo muito interessante: há proprietários, lá, que são 
donos de alguns alqueires - digamos assim para formular uma 
hipótese - dez alqueires, por exemplo, que vendem esses dez 
alqueires, declarando nas escrituras que são vinte. E, assim, se nós 
formos somar tudo isso, iremos ter uma superficie superior à do 
Estado do Acre, provando que aí a coisa não é propriamente uma 
realidade, mas uma mistificação. Mas, como eu ia dizendo, a 
situação que o jornal descreve e que V. Ex• teve a iniciativa de trazer 
ao conhecimento do Senado, que, aliás, muito nos comove, porque a 
voz de V. Ex•, além de ser alta e excelsa, é insuspeita ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Muito obrigado 
a V. Ex• 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - ... e nós, do Acre, 
quando criticamos o INCRA, como fiz certa vez, em que recebi 
aparte de um nobre Senador da ARENA, dizendo que cu estava 
fazendo uma crítica injusta, e que o INCRA, embora sem recursos, 
estava fazendo tudo o que podia, não só pelo Acre como, também, 
pelo Brasil. Mas, o fato é que o INCRA errou e criou um problema 
para si mesmo, porque, se ele tivesse tomado a providência de criar 
essa infra-estrutura para evitar esses atritos entre os novos compra· 
dores e os posseiros, os seringueiros, ele hoje não estaria a braços 
com essa multidão de problemas, que são gravíssimos, denunciados 
aí nessa entrevista. Então, o INCRA pecou, contra o Brasil, contra o 
Acre c até pecou contra si mesmo, porque está sendo responsável por 
tudo isso. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sou muito grato 
ao aprtc do nobre Senador Adalberto Sena. Justamente iria fazer 
referência a pronunciamento de S. Ex•, nesta Casa na sessão legis· 
lativa de 1974. 

O caso, a meu juízo, é mais grave, Sr. Presidente, exatamcntc 
porque ele niio era dcscon hccido, Em primeiro lugar, uma transfor· 
maçiio como essa não ocorru cm 24 horas. Em segundo lugar, o fato 
jil havia sido revelado. 

Não posso concc:ber que o Governo não tivesse: conhecimento 
de coisas dessa gravidade, dessa proporção, que se sucedem no nosso 
Tc:rritório. Mas, a atc:nçào dos governantes já fora chamada, cxata· 
mente há dois anos, pelo mc:nos, pc:lo mesmo jornalista e através do 
mc:smo jornal. 

Devo, aliás, ao nobre Sc:nador pelo Acre, Sr. Adalberto Sc:na, o 
recorte do Jornal do Brasil, de 19 de maio de 1974- há mais de dois 
anos, por conseguinte-, onde se lê: 

"A venda de mais de dois terços dos seringais do Acre
cerca de 15 milhões de hectares - a empresârios do sul obri· 

gou centenas de seringueiros e colonos a abandonarem as 
tc:rras que suas famílias ocupavam hâ 70 anos e está gerando 
um êxodo em massa de brasileiros aos países da fronteira, 
principalmente Bolívia. 

Há três anos, um hectare na região não ia além de 
CrS 8,00 c: agora chega a ser vendido a CrS 400,00, tal a es
peculação. Técnicos do INCRA garantem que mais de 3 
mil famílias já estão na Bolívia, enquanto o diretor da Polícia 
Federal no Acre, Sr. Cid Deocleciano, assegura que esse nú· 
mero se deva a 6 mil." 

E, a seguir, um depoimento do Padre Paulino 
Baldassari, da Paróquia de Sena Madureira: 

"Onde se concentra a maior parte dos seringueiros do 
Acre, lamenta o êxodo: 

- Nossa gente abandona terras que ocupava há cinco, 
seis e até oito gerações. Uma gente humilde e ingênua, que 
sai desastradamente do Brasil e se dirige à Bolívia e ao Peru, 
em busca de um pedaço de terra- explica ele." 

Isso era publicado em maio de 1974; e não apenas era pu· 
blicado, senão, também, que nesta Casa se fazia ouvir a voz do 
Senador Adalberto Sena, de cujo discurso peço licença para ler 
apenas três períodos: 

"Em outra oportunidade" -dizia S. Ex•- já focalizei, 
para que tomassem conhecimento os poderes públicos -
especialmente os setores ligados à segurança nacional - a 
evasão em massa de trabalhadores acreanos, como conse· 
qUência da falta de incentivo e condições mínimas para sobre
vivência dentro das condições atuais." 

E, depois, continua S. Ex• 

"Os compradores de terras e intermediários de po· 
derosos grupos do Sul estão agindo diversamente, em face da 
economia local, sem condições atuais de competir e fazer face 
à pressão econômico-financeira. 

E os seringueiros, a parcela mais humilde dos heróis que 
integraram o Acre ao Brasil - esses estão simplesmente 
sendo afugentados, forçados pelas circunstâncias a sair das 
terras que conquistatam e valorizaram com seu suor e seu 
sangue, nas páginas gloriosas da epopéia acreana." 

"Agora, a luta é inglória - e centenas de seringueiros 
estão fugindo p"ara a Bolívia, onde recebem pelo menos apoio 
oficial." 

São palavras do nobre Representante do Estado do Acre, nesta 
Casa: 

"onde recebem pelo menos apoio oficial, embora isso 
lhes custe a cidadania brasileira: - os bolivianos permitem a 
imigração, mas impõem aos imigrados a adoção de sua 
nacionalidade. 

Sr. Presidente, isto foi dito nesta Casa há dois anos. 
Dois anos passados, leio no .Jornal do Brasil o quadro de que dei 

uma púlida notícia. E mesmo admitindo incxntidõcs, que siio quase 
que incvitúvcis cm um trabalho dessa natureza, e feito nas condições 
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adversas, que suponho tenha sido feito o trabalho jornullstico, mes
mo assim, fazendo os descontos, revelu um quudro muis do que 
inquietante, um quadro que está a reclamur providência gover· 
namental, imediata, estudada criteriosa, a fim de que os brusileiros 
de lá possam continuar a ser brasileiros. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um 
aparte'! (Assentimento do orador.) Senador Paulo Brossard, os meus 
eminentes colegas de Liderança não estão tendo o prazer, como nós, 
de ouvir V. Ex• ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Muito agrade
cido a V. Ex• 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA)- ... nesta tarde, neste in,. 
tante, aqui no Senado. Isto me obriga a dizer a V. Ex• que, evidente· 
mente, a Liderança trará ao plenário da Casa e a V. Ex• as explica
ções que a gravidade dos fatos denunciados pelo discurso de V. Ex• 
requer. f: lógico que o referendo dado por V. Ex•, pela sua autoriza
da palavra e, ao mesmo tempo, a repercussão, a reportagem publica
da pelo Jornal do Brasil, há de merecer dos Líderes da ARENA a de· 
vida atenção para dar as explicações necessárias que V. Ex• merece. 
Mas, sou obrigado, também, a fazer um ligeiro reparo às palavras 
proferidas pelo Senador Evandro Carreira, sobre a existência de um 
conluio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 
no sentido da venda de grandes propriedades no Estado do Acre. Es· 
se primeiro reparo teria sido feito, já, pelo nosso eminente colega, 
Senador Adalberto Sena, quando ressaltou que a responsabilidade 
maior, nessa política, era do governo do Estado. Não acredito que 
governo algum estabeleceria esse conluio propositado, no sentido de 
expulsar brasileiros para outros países. Era a ressalva que eu queria 
fazer a V. Ex• · 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, 
estou menos interessado na minha intervenção, em localizar 
responsabilidades individuais do que em dar eco à reportagem de 
autoria de Edilson Martins, publicada no Jornal do Brasil, chaman
do a atenção do Senado, do Governo e da Nação. Ouvirei, com o 
maior interesse e com a maior atenção, as informações que vierem a 
ser prestadas pela Liderança do Governo, nesta Casa. Mas, des
vanecido com a atenção que merecer, quero transferir o endereço des
sas explicações para a Nação brasileira. Mais do que a mim, as 
explicações devem ser dadas ao Brasil. Desvaneço-me em recebê-Ias, 
pela atenção pessoal que isto possa representar. Estou aqui como 
Senador pelo Rio Grande do Sul, pedindo uma palavra ao Brasil so
bre este problema que a mim me deixou traumatizado e entristecido. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, ia 
encerrar, mas não poderia fazê-lo sem antes ouvir o nobre Senador 
Adalberto Sena. 

O Sr. Adalberto Sena ((MDB - AC) - Muito obrigado a 
V. Ex• por mais esta deferência. Quero, apenas, dizer que, no meu 
discurso, não responsabilizei - como disse o nobre Senador José 
Sarncy - o Governo por essa cessão, como se ele tivesse agido 
propositadamente. O que afirmei foi o seguinte: é que o Governo do 
Acre c, também, o Governo Federal, através da sua política, estimu
lou, incentivou - a taquigrafia está aí para uma consulta nas suas 
notas - essa corrida de capitalistas do Sul para a compra de terras 
no Acre. E. então cu disse, como esse fato se deu: - aliás nem 
critiquei o fato, apenas citei-o - era de se esperar que o INCRA, 
que é um órgão federal, tivesse preparado, pelo menos, uma infra· 
estrutura agrária. alguma providência, - que não fosse bem isso, 
mas que disso se aproxima~sc- para impedir esses atritos que eram 
inevitáveis. Todos sabiam que ao substituir umR atividade como a da 
seringueira pela pccu{tria, grande número de b'raços seriam dispensa
dos. Isso é uma noção corriqueira, não precisa ser um tratadista nem 
um economista para sabê-lo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- E evtdentc. 

O Sr. Adalberto Sena ((MDB- AC)- E muito menos os do 
INCRA. Foi apenas isso o que eu disse; não afirmei que o Governo, 
propositadamente, criou essa situação. Não, eu disse apenas que, por 
omissão do INCRA e por essa política de incentivos as coisas se 
deram, cruzaram-se e veio essa situação. Eu disse, inclusive que o 
INCRA criou um problema para si próprio, quando podia tê-lo 
evitado. Agradeço a V. Ex• a oportunid~de dessa retificação. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- V. Ex• tem todo 
o direito. 

O Sr. Evundro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Paulo 
Brossard, concede-me V. Ex• mais um abuso? (Assentimento do 
orador) Nobre Senador Paulo Brossard, o problema que V. Ex• 
àborda c:stá profundamente ligado à desocupação da Amazônia, ao 
desmentido formal de que não houve, ainda, nenhuma integração, 
nem com Transamazónica, nem com política do INCRA, n~m com 
politica de colonização. Nenhuma integração houve ainda. O que 
está havendo na Amazónia é: o que sempre houve, é: aquele ramerrão, 
aquele status quo de 50 anos atrás. Mas, para que não se diga que o 
MDB apenas critica, sem apresentar um modelo, uma solução, nós, 
ao abodarmos o tema da desocupação da Amazônia, aventamos o 
preço sedutor, o preço pepita-ouro para um produto regional, para 
um produto glebário, autóctone, como a borracha, capaz de inverter 
o nuxo migratório, que agora, como V. Ex• denuncia, já não é nem 
mais para as metrópoles brasileiras, mas, para o estrangeiro, é: para a 
Bolívia. Está realmente acontecendo isso, nobre Senador; a Comis
são de Assuntos Regionais lá esteve e Y. Ex• pode procurar os 
depoimentos, onde isso está inserto. Naquela oportunidade- e peço 
o testemunho do nobre Senador Adalberto Sena-. o próprio agente 
do INCRA denunciou isto, mas não tinha condições de agir diferen
te, porque as ordens eram superiores. Então, nobre Senador, o MDB 
tem uma solução para essa desocupação: é o preço sedutor para esse 
bem natural c estratégico da Amazónia, que é a borracha. Fora 
disso, ninguém vai para o hinterlaad amazónico, a não ser que seja 
atraído por um preço sedutor a um bem natural, e a borracha é o 
ideal, porque tem conotações estratégicas, de interesse nacional. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, dou por cumprida minha tarefa. Trouxe para o Sena
do o debate em torno de uma questão cuja importância, para mim, é 
de uma evidência solar. A gravidade do problema hoje existente 
adquiriu dimensões que não podem mais ser minimizadas. Discutir, 
nesta altura. se o número de famílias emigradas, é de dez mil, de 
menos, ou de mais é secundário. Que o número de brasileiros que 
saíram atinge a casa dos 40 mil, para mim, é de somenos importân
cia; importante é o problema em si mesmo, o fato que se ~erou na
quela área do território brasileiro, em virtude do qual brasileiros 
tiveram que sair de sua Pátria, buscando outro país, enunciando à 
sua nacionalidade, para obter no pais vizinho terras em que pudes
sem viver e trabalhar. Este fato na sua nudez é, cm si mesmo. o mais 
grave, o mais importante, o mais delicado. 

Era apenas isso. Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que eu deseja
va dizer nesta tarde e volto a repetir que aguardarei, com a maior 
atenção, as informações que serão dadas, mas que, ainda que 
desvanecido fique com elas, em verdade elas são devidas à Nação 
brasileira. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PAULO 
BROSSA RD. EM SEU DISCURSO: 

"COLONO SEM TERRA TROCA O ACRE PELO 
PERU E BOLIVIA 

Ednso Martins 

Pando (Bolívi:l) c lniipari (Peru)- Residem atualmente, nos 
vnlcs dos rios Ahunii. Xipnmanu c Acre. na Amalônia boliviana, c 

-
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Purus e Juruá, do lado peruano, um mínimo de 10 mil famílias de 
brasileiros. Somam pelo menos 40 mil pessoas. O êxodo em massa de 
seringueiros e colonos, que se intensificou a partir de '1970, se dirige 
principalmente ao território boliviano, onde a população, num raio 
de até: 50 quilômetros, é: constituída basicamente de brasileiros. Boli· 
vhtno>, notadumente no vale do Abunã, só mesmo as autoridades 
que aparecem pcriodicmncntc para cobrar impostos. 

A venda de I mil, 158 seringais- mais de 80% de todo o territó
rio do Acre -a empresários paulistas que transformaram uma eco
nomia secularmente cxtrativa cm projetas agropccuários de reduzida 
absorção de mão-de-obra, c mais a incapacidade do INCRA cm rea
lizar sequer um projeto de colonização, embora instalado na região 
há mais de cinco anos, respondem, em nivd maior, por esse fenô
meno. Há, ainda, o fato de que Bolívia e Peru dispõem de legislação 
agrária quase revolucionária, resultado de processos políticos inter
nos ocorridos nos últimos anos. Na Bolívia, mesmo após sucessivos 
gowrnos de dirdta, esse estatuto não foi até: hoje eliminado. 

A debandada 

O seringalista José: Airton Roque - acreano, casado, cinco 
filhos, ex-proprietário do seringal São Francisco do Abunã, no vale 
do rio Acre, Município de Xapuri- conta que "só no vale do Abu
nà, na fronteira boliviana, há um mínimo de 8 mil famílias brasileiras 
em terras estrangeiras. Da boca do Abunà até o Município de Bra
silé:ia, em território da Bolívia, não há praticamente bolivianos. Eles 
só aparecem para cobrar impostos". 

-Vi-me obrigado a vender o seringal de que eu era arrenda
tário porque o Banco da Amazônia deixou de assistir os seringa
listas. No meu seringal viviam 150 famílias de seringueiros. Todos, 
ou quase todos, se transferiram para a Bolívia. Esse seringal que eu 
arrendava foi vendido para o grupo paulista liderado por João Men
des, que o adquiriu por CrS I milhão e SOO mil. Só a mim ele pagou 
CrS 900 mil. 

Como eu devia ao Banco da Amazônia mais de CrS 600 mil -
prossegue José Airton -quase nada sobrou, depois de mais de uma 
década de luta nessa região. Esse grupo do Sr. João Mendes adquiriu 
a propriedade com financiamentos bancários, pagando o hectare a 
CrS 15,00. Três anos depois, agora cm 1976, vendeu as mesmas terras 
ao City Bank por CrS 200,00 o hectare. Veja quanto ganhou. Isto 
apenas num seringal. Existiam no Acre, catalogados, I mil, 156 
latifúndiosldesses. Foi uma especulacão selvagem, cruel e desumana. 

História 

O assessor jurídico da Confederação Nacional dos Trabalha
dores na Agricultura (CONTAG), em Rio Branco, advogado Pedro 
Marques da Cunha Neto, lembra que antes da Revolução Acreana, 
cm 1903, o gaúcho Plácido de Castro incorporou, de armas na mão, 
o território que era dividido entre Bolívia, Peru e Brasil, c criou o 
Estado Independente do Acre. Isto é, um país soberano. A partir de 
1910, com a perda da hegemonia brasileira no mercado internacional 
da borracha c a descoberta de substitutivos sintéticos, começa a pri
meira grande crise na região. 

-No final da década de 60, prossegue o advogado da 
CONTAG, mais precisamente cm 1969, começa a segunda grande 
corrida ao Acre, que se estende até 1973, ano de ouro da especulação 
desenfreada. Oitenta por cento do Estado do Acre foram vendidos a 
preço de banana. Houve, naturalmente, o csticamcnto dessas terras. 
Chegamos a ter aqui no Acre, em municípios como Cruzeiro do Sul e 
mesmo Rio Branco, propriedades com mais de I milhão de hectares. 
Cresceram assim porque invadiram terras devolutas da União. O pai 
do ex-Deputado José Mauro contava, no Municfpio de Cruzeiro do 
Sul, com um seringal desses, de mais de I milhão de hectares, Tais 
propriedades tornaram-se comuns no Acre. 

-O csticamcnto de propriedades- afirma o delegado substitu
to da CONTAG cm Rio Branco, Sr. Antônio !saias Pereira- asso· 
lou todo o Estado. Hoje todas essas propriedades foram vendidas, 
demarcadas, c estão transcritas no Registro de Imóvel; portanto, 

"l~galizudas", Entr~ aspas - insist~ - mas lcgalizudas. Hoje o Acrt 
niio dispõt de um quilômetro s~quçr de terra pública, Um absurdo. 
A maioria d~ss~s compradores não têm condições de provar a cadeia 
dominiul, isto i:, u orig~m da propriedade. O INCRA, se quisesse, po
deria realizar projetas d~ colonização, Esse órgão conta com o recur
so du anulação de títulos. Aliás, isso já aconteceu aqui no Acre em 
dois seringais: o Catuab:1 c o Riozinho. A sentença do juiz federal se 
baseou na improced~ncia da v~nda das duas propriedades. 

A ganância 

O Padre Egydio Schawabe, do Conselho lndigenista Missio
nário, que se encontra na região estudando essa situação a serviço da 
Igreja, conta que se "favoreceu a ganância e a especulação, nos últi· 
mos cinco anos. " Realiza-se nesta região uma colonização cruel e 
selvagem. Há hoje um cami'nhão que sai de Brasilêia, na divisa com a 
Bolívia, todos os domingos à tarde, levando dezenas de trabalhado
res em direção ao Peru. São ex-seringueiros, ex-colonos, brasileiros 
que foram expulsos pelos empresários do Sul, que adquiriram terras 
que eles ocupavam há 20, 30, 40 anos. Vão domingo à tarde e retor
nam aos sábados, passando pela cidade brasileira de Assis Brasil, e 
por Bopebra, na Bolívia, c liiapcri, no Peru, São levas de homens a 
que o processo brasileiro de colonização, nos últimos anos, virou as 
costas. 

O Arcebispo-Prelado do Acre e Purus, Dom Moacyr Grechi, re
vela que somente no trecho que vai de Assis Brasil a Brasiléia, numa 
extensão de I 00 km, "o Padre Heitor, de nossa Prelazia, registrou 
num levantamento ligeiro, a existência de 187 famílias no vale do rio 
Acre, na faixa boliviana. Apenas quatro eram bolivianas. Hã ainda, 
nessa expulsão, o surgimento da figura do jagunço, até bem pouco, 
desconhecido na região. Queimam-se "colocações" - casas dos se
ringueiros - espancam-se seus proprietários, e muitas mortes jâ 
ocorreram. Há uma grande proprietária, a viúva Alegria Abdalla 
lsper, que paga CrS 2 mil aos seus capangas no seringal Humaitá. 
Em todo o Estado cap(lngas substituem a policia. E: uma vergonha 
para nós, que essa gente assuma a posição de guardiões da ordem pú
blica. Não sei até quando as levas de nordestinos e os acreancs, que 
aqui vivem, continuarão suportando tanta humilhação." . 

Uestruição 

Dom Moacyr afirma que "no seringal Redenção, na estrada que 
vai de Rio Branco a Boca do Acre, do km 109 ao km 119, o gerente 
João Bonalupe, que dizem ser genro do Vice-Governador do Paraná, 
prende colonos, põe fogo nas casas, espanca. Eu mesmo já constatei 
essas arbitrariedades. Elas se repetem também no seringal São Fran· 
cisco do Iracema, de propriedade dos irmãos Gairsa. Bom explicar 
que essas terras, grandes latifúndios, não são mais seringais. Viraram 
fazendas, projetas pecuários. A mata foi derrubada, a fauna destruí
da, perdido o equilíbrio ccolôgico. O mesmo ocorreu nos seringais 
Catuaba c Riozinho". 

-O proprietário do Riozinho, Sr. Benedito Tavares, em depoi
mento às autoridades de Rio Branco, garantiu que comprava qual
quer delegado de polícia da região por até CrS 40,00. Isto cm 
depoimento público. Aqui em nossa Prelazia - prossegue o 
Arcebispo - a situação está dificil. Agora mesmo acabei de 
encaminhar documento a respeito ao Comandante da 4• Cia. de 
Fronteira, ao Superintendente de Polícia Federal e ao Governador 
do Estado. Durante encontro sobre Pastoral) ndígcna que se realizou 
na primeira quinzena deste mês ocorreram fatos estranhos. Já nos 
primeiros dias de trabalho da assembléia tivemos a visita de 
desconhecidos. Até aí tudo muito bem. Inclusive essas pessoas se 
apresentaram com credenciais falsas. Até que acabamos por 
descobrir, nas instalações de minha residência, aparelhos com 
microfones para gravação. 

Não sabemos, nem nos importa saber, quem realizou mais essa 
açào ilegal, contrúria « Constituição c à Declaração Universal dos 
Direitos Humanos - diz Dom Moacyr, Cabe-nos deixar claro que 
tal atitude c procedimento atestam que estamos num estado de total 
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control~. ~m qu~ u lib~rdud~ não passa d~ uma palavra s~m 
conteúdo. O fato v~m confirmar que grupos c: organismos d~ 
repressão ~stilo apoiando c: acob~rtando a açi'lo de empr~sários 
inc:scrupulosos que pri'movem um capitalismo sd ~agem, des
controlado, o qu~ torna co-responsáveis pelo lento genocídio do! 
povos indig~nus, de: colonos, posseiros c: seringueiros, que: vem acon· 
tecendo no Acre, Rondônia e Sul do Amazonas. 

A versão do INCRA 
O advogado Petrônio Coelho Ferreira, do quadro jurídico do 

INCRA, observa que o processo de discriminação e ratificação de 
títulos no Acre se tornou complexo devido à formação histórica 
desse Estado. Do total de 215 mil quilómetros quadrados, 
eliminadas as faixas de rodovias federa.is e fronteiras, 80% das terras 
foram vendidas rull últimos cinco anos. "Houve superposição de 
áreas, isto i:, v~ndtu-se mais ter#! do que havia de fato". 

A Sede do INCRA em llín Branco é um conjunto de: prédios 
dos mais suntuosos de toda a Capital. A Coordenadoria de 
Rondônia está subordinada a essa área. Só que enquanto em 
Rondônia o INCRA conseguiu assentar 14 mil famílias, com li 
projetes de colonização e fundiários, no Acre não há um só projeto 
de colonização executado. 

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio 
Branco, Sr. Maximiniano de Souza Pinto, garante que vivem hoje, nos 
vales dos rios Abunã, lquiri, Acre, Xipamanu, em território 
estrangeiro, um mínimo de I O mil famílias brasileiras. São elas 
c:xatamente os descendentes daqueles que anexaram este Estado ao 
Brasil, e consolidaram sua ocupação. Decorridos 70 anos, no espaço 
de menos de cinco, se vêem lançados fora de sua terras, expulsos de 
um país que sempre lhes virou as costas. Na Bolívia, quem casa com 
uma boliviana, ou naturaliza um filho, tem direito a 5 mil hactares de 
terra. Então está todo o mundo casando ou naturalizando seus 
filhos. No Brasil não se tem direito nem mesmo a I 00 hectares, já que 
menor que isso é minifundio. 

O Sr. João Gomes, conhecido como João Neco, é brasileiro, 
mas vive no Departamento de Panda na Bolívia, no Seringal 
Porvenir, há mais de 30 anos. Ele se recusou a revelar esse tempo. 
mas sua filha Teresa Gomes, boliviana, terminou confessando ter 32 
anos. Vive de agricultura. João Neco não fala mais português 
perfeitamente. Sua conversação é carregada de sotaque e expressões 
espanholas. 

Já Peregrino Sousa, também brasileiro, residente na Colônia 
Merrillone, na Bolívia, no vale do rio Acre, casou com uma 
boliviana a fim de adquirir terras. Hoje planta arroz, milho e feijão e 
não pensa em retornar ao Brasil. 

Antônio Ferreira é boliviano, mas seus pais eram brasileiros, 
acrcanos. O maior sonho de Antônio Ferreira é conhecer a capital do 
Acre, Rio Branco. Os seringais Porvenir, Nazaré, Lareda, 
Cachoeirinha, Toamano e Santa Cruz, embora em território 
boliviano, pertencem a brasileiros. Todas as pessoas ouvidas em 
território boliviano não escondiam certa reserva em falar dessa 
ocupação. Eles temem que as autoridades bolivianas interfiram no 
processo, e com isso mais uma vez eles se vejam expulsos de terras 
onde introduziram benfeitorias, criaram gados, se fixaram, casaram, 
tiveram filhos. 

-Quem vive há décadas nessa região- observou um brasileiro 
que noje mora na Bolívia -termina aprendendo uma lição, simples 
c clara: seringueiro c colono não têm pátria. Somos joguetes nas 
mãos de grupos poderosos. Quando quiseram anexar o Acre ao Br~· 
si I recorreram aos nossos pais e avós. Agora que não precisam ma1s 
da gente, utilizam os jagunços, que deveriam ser nossos irmãos, c 
queimam nossas casas, incendeiam nossos roçados, prendem a nós e 
a nossos filhos. Onde está a pMria nessa história toda? 

A Jc~alização 

O advogado da Contag, Sr. Pedro Marques da Cunha, acentua 
que 80% do Estado do Acre que pertenciam a Uniilo no espaço de 

quatro anos "se tornaram propriedade de especuladores, e apenas 
alguns investidores si:rios, Uns poucos, na verdade. Isto numa área 
de: sc:guran11a nacional. O Acre tem fronteiras com Bolívia e Peru, 
países que vivem em permanentes convulsões intestinas. Essa 
transfer~ncia foi e i: irregular. O INCRA nilo atuou. Agora alega não 
dispor de terras para projetes de colonização. De quem a culpa"? 

Alguns dos empresários, mesmo de forma irregular, já 
consolidaram a ocupação. O Acre hoje conta com rebanho de 30 mil 
cabeças de gado. Nos próximos cinco anos esse número déve se 
elevar para um mínimo de 120 mil. Há um anteprojeto, visando a 
reconhecer essa grilagem toda. Mesmo ao arrepio da lei. Há hoje 
uma expressão muito em moda nesta região: "um mal necessário". 
Pagariam novamente à União por terras de até 70 mil hectares, 
mesmo na faixa de segurança nacional onde só é permitido um 
máximo de 2 mil hectares. Isto nas fronteiras e rodovias federais, a 
100 km de cada lado. Um decreto presidencial - diz-se -
reconhecerá essa nova situação, anticonstitucional por excelência. 

O Estado do Acre conta com população de 300 mil habitantes. 
Setenta por cento vivem no campo. O Território de Rondônia, ati: 
I 966, tinha população de 80 mil habitantes. Hoje esse número supe· 
rou os 450 mil. Vila de Rondônia, cidadezinha de 4 mil habitantes 
até I 972, hoje já abriga 80 mil pessoas. E uma explosão até então 
desconhecida em todo o Pais. 

O assessor da Contag, Sr. Isaías Pereira confirma denúncias do 
Bispo Dom Moacyr Grechi. Houve violência indiscriminada cm 
todos os seringais negociados. 

Tortura 

O proprietário do seringal Riozinho, Sr. Benedito Tavares -
~egundo testemunha também o advogado Pedro Marques -
torturou o menor Francisco Correa, que perdera quatro dedos num 
acidente. O menor foi obrigado a conduzir um balde cheio d'água, 
durante horas, com a mão cujos dedos havia perdido. "O titular do 
29 Distrito Policial, delegado Júlio César Pontes, foi cúmplice das 
violências praticadas pelo Sr. Benedito Tavares. O mais famoso 
desses delegados foi o Sr. Raimundo Carvalho. Comportava-se 
como empregado dos empresários". 

- Na Fazenda Ponteio - continua o advogado da Contag -
antigo seringal Nova Amélia, o menor Ademir Almeida Silva foi 
torturado e espancado por tentar fugir. Esse rapaz é natural de Barra 
do Pirai, no Estado do Rio de Janeiro. O proprietário da fazenda 
Ponteio é o Sr. Glauco Barroso. 

Diante de um quadro como esse, observa o Padre Egydio 
Schwabe, do CIMI, como permanecer nessa área? Só resta então a 
transferência para outra região, mesmo que isso implique na perda 
da nacionalidade, na abdicação da língua original. 

"Mas de minha parte, só sairei daqui para virar comida de 
urubu"' - garante D. Valdiza Alencar de Sousa, secretária do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia, que todos os fins 
de semana é vista indo de colocação em colocação, doutrinando, 
lutando ao longo da estrada BR-317, que liga o Brasil ao Peru. 
"Aqui nasci c não vou arredar o pé"- insiste ela. 

Essa mulher, 38 anos, é um exemplo vivo da obstinação mais 
consciente que já pude ver. Casada, marido paralítico, com quatro 
filhos lindos, trabalha, de enxada à mão, durante toda a semana. 
Sábado e domingo, reserva-os à pregação de sua luta; convencer seus 
irmãos seringuieros c colonos que nào abandonem o Brasil, não se 
"deixem envolver pelo canto de sereia desses estrangeiros. Se a gente 
ficar unida, urubu vai ter de entortar o bico de tanto comer cadáver 
de gente que quer roubar nossas terras." 

De lenço à cabeça, lã vai D. Valdiza, sob um sol de 41 graus à 
sombra, 52 ao sol, "comendo poeira feito uma esganada" conversar 
de ouvido cm ouvido, diante dos olhos de homens que já não acrcdi· 
tam mais no que vêem, nem têm mais ouvidos para escutar, tantas 
foram as promessas e os embustes. Mesmo assim, lá vai ela, o cxem· 
pio vivo c dramático de nacionalidade c consciência social, qu.c suu 
tenacidade sustenta nos longínquos limites do Noroeste do Bras1l. 

-
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O Sr. Virgillo Tüvor:t (ARENA- CE)- Sr. Presidente, peço a 
palavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Concedd a palavra ao 
nobre Senador Virgilio Távora, que falará como Líder. 

O SR. VIRG(LJO TÁVORA (ARENA- CE. Como Líder, 
pronuncia o seguinte: discurso.)- Sr. Prc:sidentc:, lamc:nto não ter o 
dom da ubiqUidade. Prc:so a compromissos com o Banco Central 
justamc:ntc: para podc:r, oportuno tempore, dar as c:xplicações sobre 
fatos outros, aqui cobrados pela Oposição, não tivc:mos ocasião de 
ouvir o discurso do c:minc:nte Sc:nador gaúcho. Dele, retrato fiel, re
sumido, com a intc:lig~ncia que: possui, nos transmitiu o ilustre Se
nador José: Sarney. 

A Oposição já pc:rcutiu sobre: a Amazônia aspectos os mais vá
rios. Assim, Sr. Prc:sidente, na resposta que prometemos, com os 
c:sclarc:cimentos necc:ssários, apresentar sobre o assunto, vamos 
c:nfrc:ntar, então, Jogo o problema maior, reclamado pelas lideranças 
maiorc:s da terra, há tc:mpo passado, foram instituídos incc:ntivos que: 
c:ram privativos de: nós nordestinos, para que fosse possível o desc:n
volvimc:nto da região. Então, o primeiro assunto a percutir: esses in 
centivos, estendidos à Amazônia, são benéficos ou não? Devem ser 
mantidos sob a forma com que o Governo fez, respondendo a pe
dido, naquele tempo, dos líderes locais mais expressivos, tanto na 
indústria, como no comércio, como na representação política? De
pois: o que de errado ou reprovável existiu na aplicação desta poli
tica'! Finalmente, abordamos o caso apresentado pelo eminente Se
nador pelo Rio Grande. Mas, para não deixar em suspenso as ques
tões aqui apresentadas pelo não menos ilustre Senador Evandro Car
reira sobre os problemas que circundam a produção da goma no Bra
sil, o problema do justo. preço, do preço favorecido ou do preço 
pepita-ouro - como S. Ex• fala - a borracha, também procura
rc:mos dar-lhe um tratamento envolvente. Não se pode pleitear que 
continuem os incentivos fiscais, que - vamos repetir - eram nos
sos, nordestinos, e que foram estendidos àquela zona, se ao mesmo 
tc:mpo não dizemos em que devem esses incentivos ser modificados, 
para evitar a sua aplicação, como hã pouco aqui apresentado. Den
tro de um plano de coerência - um Governo eminentemente coe
rente, como é: o atual -prometemos a este Plenário uma resposta es
clarecedora, que não oculte nenhum dos dados básicos do problema. 

Eram, no momento, as declarações a fazer, lamentando, mais 
uma vez, a nossa ausência - c aí até pondo um pouco de culpa no 
eminente: lider do MDB, ao qual perguntamos se tinha assunto pal
pitante hoje à tarde, por isso mesmo daqui nos afastamos; se adivi
nhássemos que haveria este pronunciamento, estaríamos aqui para 
ouvir, como sempre o fazemos, com atenção, as perorações do repre
sentante gaúcho, Sr. Paulo Brossard. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Franco Montoro, para uma breve comunicação. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para uma comuni
cação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em nome do Movimento Democrático Brasileiro, desejo trans
mitir à Casa c às Comissões especializadas, apelo que estamos rece
bendo de Confederações Nacionais de Empregados·c Empregadores, 
relativamente ao projeto de lei que pretende modificar a atual lcgis
lacão sobre acidentes do trabalho. 

Uma das representações, da Confederação Nacional dos Traba
lhadores da Indústria, transmite veemente apelo, recebido de suas 
cinqUenta c oito federações de trabalhadores na indústria e de cerca 
de mil c cem sindicatos, representando mais de uma dezena de mi
lhões de trabalhadores brasileiros. De outro lado, representações da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio c, ainda, no 
mesmo sentido, representações, agora, não dos empregados, mas dos 
cmrrcgadorcs, a Confederação Nacional da Indústria c a Confe
deração Nacional do Comérc'io, além de várias federações regionais, 

estilo enviando uo Congresso apelo no sentido de que seja c:xaminu
do e rejeitado, no seu ponto fundamental, se untes não for rc:tirudo 
pelo Executivo, o projeto que pretende modificar a tuullegislação so
bre acidentes de trabalho, 

O sistema utuul de: tarifas múltiplas, com a tarifação individual 
rara aquelas c:mpresas que contribuem pura a prevenção dos aciden
tes, rc:rrc:senta uma exig~ncia de: interesse público. Em lugar da tari
fação individual, que pode ser pleiteada atualmente pela empresa 
que: apresente experi~ncia de risco mais baixo do que a mé:diu da res
pectiva atividade, o projc:to propõe a adoção de índices fixos de 
0,5%, I ,27% e 2,25% sobre a folha de salários de contribuição, con
forme: seja a empresa classificada no Ministério da Previdência 
Social. 

Com esta providência, Sr. Presidente, dc:sestimula-se a empresa 
que costuma investir recursos da prevenção de acidentes e na compra 
de equipamentos apropriados em benefício dos empregados. Trata
se de um grave retrocesso, que tem a sua importância aumentada, se 
tivermos presente o dado oficial relativo à incidência de acidentes de 
trabalho no Brasil. 

No ano passado, de acordo com dados oficiais, o número de aci
dentes de trabalho verificado em todo País foi de aproximadamente 
dois milhões de: casos; em números exatos, em cifras oficiais, um mi
lhão, novecentoes e dezesseis mil, cento e oitenta e sete acidentes. 

Essas rc:prc:sentações, com as razões que justificam e que sinteti
zam nesta argumentação, devem ter, da parte das Comissões compe
tentes - Legislação Social, Economia e Justiça - da Casa, uma 
atc:nção muito particular. 

Apoiando esta reivindicação das entidades representativas dos 
empregados e empregadores do Brasil, formulamos também um ape
lo ao Senhor Presidente da República, para que retire a exigência de 
rrazo de quarenta e cinco dias para exame desta matéria. 

Trata-se de assunto da maior gravidade, que exige um debate 
amplo c uma decisão que atenda ao interesse da população trabalha
dora e do desenvolvimento brasileiro. 

Este, o sentido da comunicação e do apelo que fazemos, em 
nome do Movimento Democrático Brasileiro. (Muito hr.m' P~lmas.) 

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

Of. CNTI n9 03513 

Excelentíssimo Senhor 
General Ernesto Geisel 

Em 10 de agosto de 1976. 

Dignissimo Presidente da República Federativa do Brasil 
Palácio do Planalto 
Nesta 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Rcf:- Projeto de Lei n9 2.409 j75 
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, por 

intermédio de seu Presidente, pede vênia para transmitir o veemente 
apelo recebido de suas 58 Federações de Trabalhadores na Indústria 
c de cerca de 1.100 Sindicatos, no sentido de que Vossa Excelência 
determine o rccxame do Projeto de Lei em epígrafe. 

Permite-se a CNTI recordar que o Governo de Vossa Excelên
cia se tem caracterizado pela ampliação dos direitos da classe traba
lhadora. 

Todavia, o Projeto de Lei n9 2.40gf75, apresentado ao Poder Le
gislativo através do Ministério da Previdência c Assistência Social, 
carece de rccxamc a fim de não se tornar alvo de criticas oposicionis
tas, taxando-o de falho c inconveniente aos interesses do operariado. 

A CNTI, guardando o devido respeito, lembra a inoportu
nidade du medida, que poderá vir a ser tomada logo após cscoima
dos do rrojcto seus aspectos rrcjudiciais à produção c aos traba
lhadores. 

O estudo comparativo entre a legislação atuhlmcnte cm vigor c 
O Projeto de Lei n9 2.409/75, dcmonstrnrú, à saciedudc, a natureza 
restritiva deste último. 
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Qudra Vossa Exc~l~ncia aceitar os prot~stos da ~kvada consi· 
d~ração da CNTI- Ary Campista, Pr~sident~. 

O SR. J>RESJDENTE (Dinar!~ Mariz) - Não há mais ora
dores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designan· 
do para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 370, d~ 1976, do 
Senhor Senador Lourival Baptista ~ outros Senhor~s Senadores, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
prof~rido pdo R~itor José Carlos de Almeida Azevedo, na cerimónia 
de ~ntrega do título de Professor Emérito da Universidade de Bra
sília ao Ministro Alio mar Baleeiro. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 170, 
de 1974 (n9 1.254-B/73, na Casa de origem), que dispõe sobre o exer
cício da profissão de motorista de táxi, e dá outras providências, ten-. 
do 

PARECERES, sob n9s 474 e475, de 1975, das Comissões: 
- de Legislação Social, favorável ao projeto nos termos do 

substitutivo que apresenta; e , . . . . . 
-de Constituição c Justiça, pela constltUCJOnahdade e JUfl· 

dicidade do projeto e do substitutivo da Comissãó de Legislação 
Social. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 23, 
de 1976 (n9 1.437-C/73, na Casa de origem), que transfere para as se
gundas-feiras os feriados que ocorrerem em meio de semana, e dá ou
tras providências, tendo 

PARECER FA VORÃ VEL, sob nY 460, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça. 

-4-

Discussão, ~m turno suplem~ntar, do Substitutivo ao Projeto de: 
Lei do s~nado n9 55, de 1975, do Senhor Senador Osires Teixeira, 
que declara de utilidade pública as duas potências maçónicas Grande 
Oriente do Brasil e Grandes Lojas, os Grandes Orientes estaduais e 
jUS Grandes Lojas estaduais, bem como as lojas filiadas às duas potên
cias, t~ndo 

PARECER, sob n9 523, de 1976, da Comissão: 
- de Redução, oferecendo a redução do vencido. 

-5-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
247, de 1975, do Senhor Senador Franco Montara, que assegura o 
amparo da previdência social aos segurados incapazes para o traba
lho, nos casos que indica, tendo 

PARECERES, sob n9s 498 a 500, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juri

dicidade; 
· -de Legislação Social, favorável ao projeto, com a Emenda n9 

1-CLS que apresenta e voto em separado do Senhor Senador Franco, 
Montare; e 

-de Finanças, favorável ao projeto c à emenda da Comissão dt 
Legislação Social. 

O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz)- Está encerrada a Ses-
são. 

(Levanta-se a Sessão às /8 horas.)' 

• 



136._ Sessão da 2._ Sessão Legislativa da 8._ Legislatura, 
em 26 de agosto de 1976 

PRESIDtNCIA DOS SRS. DINARTE MARIZ E ALEXANDRE COSTA 

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

Adalberto Sena- Altevir Leal- Evandro Carreira- José: Lin
doso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco -
Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José: Sarney -
Helvídio Nunes- Petrônio Portella- Mauro Benevides- Virgílio 
Távora - Dinarte Mariz- Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Gil
van Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias - Ruy Santos -
Dirceu Cardoso- Roberto Saturnino- Danton Jobim- Gustavo 
Capanema- Itamar Franco- Franco Montoro- Orestes Quércia 
- Otto Lehmann - Lázaro Barboza - ltalívio Coelho - Saldanha 
Dcrzi- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Daniel Krieger- Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental. declaro aberta a sessão. 

rio. 
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secrctá-

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 204, DE 1976 

Dá nova redação ao artigo 89 da Lei n9 6.341, deSde julho 
de 1976, que dispõe sobre a organização e o funcionamento de 
Movimentos Trabalhista e Estudantil nos Paftldos Polftlcos, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O artigo 89 da Lei n9 6.341, de 5 de julho de 1976, que 
dispõe sobre a organização c o funcionamento de Movimentos 

Trabalhista e Estudantil nos Partidos Políticos e dá outras providên
cias, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 89 As Diretorias de cada Movimento terão a 
seguinte composição: 

I-Diretoria Municipal: 1 (um) Presidente, 1 (um) Vice
Presidente, 1 (um) Secretário, 1 (um) Tesoureiro e I (um) 
Vogal; 

II - Diretoria Regional: 1 (um) Presidente, 1 (um) 
Primeiro e I (um) Segundo-Vice-Presidentes, I (um) Primeiro 
e I (um) Segundo-Secretários, 1 (um) Primeiro e 1 (um) 
Segundo-Tesoureiros e 2 (dois) Vogais; 

III - Diretoria Nacionaf: I (um) Presidente, 1 (um) 
Primeiro, I (um) Segundo e I (um) Terceiro-Vice-Presidcntes, 
I (um) Seçretário-Geral, I (um) Primeiro e I (um) Segundo
Secretários, I (um) Primeiro e 1 (um) Segundo-Tesoureiros e 
4 (quatro) Vogais." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário. 

Justificação 

O presente projeto visa a sanar lapso evidente ocorrido na trami
tação do Projeto de Lei n9 170, de 1975, que deu origem à Lei n9 
6.341, de 5 de julho de 1976, restabelecendo a redação original de seu 
artigo 89 

O lapso ocorreu na ocasião da elaboração, na Comissão de 
Constituição c Justiça do Senado, do Parecer n9 607/75, que, cm suas 
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conclusõ~s c, pura melhor entendimento, ofereceu o texto do Projeto 
com ;ts emendas aprovadas pelo órgão têcnico. 

Ao se proceder o trabalho datilogrático do novo texto suprimiu
se o inciso ll.l do artigo 89 que dispunha sobre a composição da Dire
toria Nacional do respectivo Movimento e transferiu-se essa compo
sição para a Diretoria Regional constante do inciso 11 desse mesmo 
artigo. 

O equívoco se repetiu nu redução do vencido, para o 29 turno 
regimental, c, conseqUentemente, em todos os demais passos da 
tramitação da matéria inclusive na Câmara dos Deputados. 

Resta esclarecer que ao dispositivo em questão não foram apre
~cntadas emendas, tendo, portanto, o seu texto sido aprovado, pelo 
Plenário, na sessão do dia 18 de novembro de 1975, juntamente com 
as demais disposições do projeto e das emendas n9s I a 7 CCJ. 

Sala das Sessões, 26 de agosto de 1976. - Petrônio Portella. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9 6.341 DE 5 DE JULHO DE 1976 

Dispõe sobre a Organização e o funcionamento de Movi
mentos Trabalhista e Estudantil nos Partidos Políticos, e dá ou
tras providências. 

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

Art. 89 As Diretorias de cada Movimento terão a seguinte 
composição: 

I - Diretoria Municipal: I (um) Presidente, I (um) Vice-Pre
sid.:nte, I (um) Secretário, I (um) Tesoureiro e I (um) Vogal; 

11 - Diretoria Regional: I (um) Presidente, I (um) Primeiro, I 
(um) Segundo e I (um) Terceiro-Vice·Presidentes, I (um) Secretário
Geral, I (um) Primeiro e I (um) Segundo-Secretários, I (um) Primei
ro e I (um) Segundo-Tesoureiros e 4 (quatro) Vogais. 
o •• o ••••• o ••••••••• o •••• o ••••••• ' ••••••••• o ••••••••• o •••••• 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 205, DE 1976 

Dispõe sobre o regime de trabalho, remunera·ção e demais 
vantagens dos empregados nas empresas signatárias dos contra
tos de pesquisa de petróleo com "cláusula de risco". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O regime de trabalho dos empregados das empresas 
signatárias dos contratos de pesquisa de petróleo com "cláusula de 
risco" será o previsto na Lei n9 5.811, de li de outubro de 1972. 

Parágrafo Único. Os empregados de que trata o presente arti
go, farão jus aos salários c demais vantagens, pagos pela 
PETROBRÁS a seus servidores de igual categoria. 

Art. 29 Os reajustamentos salariais dos empregados das empre
sas signatárias dos contratos de pesquisa de petróleo com "clãusula 
de risco", serão efctuados: na mesma data e em percentual idêntico 
ao dos servidores da PETROBRÃS. 

Art. 39 A infração ao disposto na presente lei acarretará o ime
diato vencimento do contrato de pesquisa de petróleo, com a apli
cação, à empresa faltosa, das sanções nele previstas para os casos de 
inadimplcmento. 

Parágrafo único. O vencimento antecipado do contrato c a 
aplicação das penalidades dependerão do reconhecimento, cm últi
ma instância administrativa ou judicial, da falta cometida pela 
empresa. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições cm contrário. 

Justificação 

O Governo brasileiro decidiu abrir a pesquisa do petróleo cm 
solo nacionalits empresas particulares nacionais ou cstrangeirns me· 
diante contrato com clriusnln de risco. 

A decisão governamental trarâ conseqUências não ·apenas eco
nómicas, mas tambi:mjurídicas e sociais. Entre outras, i: preciso aten
tar para as repercussões trabalhistas da medida, de modo a assegurar 
aos trabalhadores brasileiros a serem utilizados pelas empresas con
tratantes os direitos que jâ estão estabelecidos na legislação cs· 
pccílica. 

De fato, sujeitas a uma recompensa de carátcr estritamente 
aleatório, poderão as ditas empresas usar a incerteza do lucro como 
argumento para a imposição de uma política de salãrios prejudicial 
aos interesses dos trabalhadores na indústria do petróelo. 

Os freqUentes connitos das multinacionais com a legislação do 
País onde passam a operar são destacados no seguinte trecho do es
tudo sobre "Empresas Multinacionais e Soberania do Estado", do 
Professor Dalmo de Abreu Dallari, da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo: 

"Outro ponto também de grande importância é: a verifi
cação do comportamento das empresas multinacionais peran
te as leis nacionais. E aqui estã precisamente um dos aspectos 
mais polémicos, que é a discussão da possibilidade que tem a 
soberania do Estado, de exercer cfetivo controle sobre a 
atuução da empresa multinacional. Será que realmente o Es
tado, que é: soberano, tem essa possibilidade de controle? 

O que a prática tem demonstrado é que as empresas multi
nacionais têm muitos meios para evitar a incidéncia de leis 
nacionais, para burlar a açào do Poder soberano. Em relação a 
algumas áreas de ath·idades, como, por exemplo, quanto à~ 
matérias tributárias e trabalhistas, bem como quanto à maté
ria de política tributária e, cm termos ainda mais concretos re
lativamente à remessa de lucros para o exterior c à tributação 
de rendas, o que se sabe é que as empresas multinacionais têm 
relativa facilidade para burlarem a ação do poder soberano do 
Estado. 

Entretanto, sentindo essa possibilidade de burla c conhe
cendo já, na prática, vários fatos dessa natureza, os Estados 
procuram reagir. E o que se verifica, quanto a essas reações, é 
que quando o conflito entre o comportamento de empresa mul
tinacion:ll e a soberania do Estado é um conflito patente o Es
tado procura impor sanções, de acordo com sua legislação espe
cífica. Isso parece fácil, mas o que normalmente ocorre é que 
as empresas multinacionais, sobretudo quando operam em 
Estados de menor nível de desenvolvimento, estão muito me
lhor aparelhadas para a defesa de seus interesses do que o 
próprio Estado. E então, tanto através de veículos legais, 
quanto através de meios extralegais, a empresa multina
cional cria obstáculos à açào soberana do Estado, ficando a 
soberania como um poder teoricamente superior mas prati
camente ineficaz". (L Tr, agosto de 1974, pág. 695, nossos os 
destaques). 

Entre nós, as entidades sindicais da área do petróleo, denuncia
ram há algum tempo, empresas estrangeiras empreitadas pela 
PETROBRÁS. de estabelecerem níveis de salário c condições de tra
balho contrários à legislação trabalhista e previdenciária: I) conver
tendo férias cm dinheiro e agravando, assim, o índice de desemprego 
c a taxa de acidentes do trabalho na área do petróleo; 2) deixando de 
recolher contribuições ao INPS c, com isso, impedindo o operãrio 
acidentado de ser socorrido pelo Instituto; c 3) não reajustando salá
rios de acordo com o determinado pelas autoridades brasileiras. 

Ora, se apenas como empreiteiros da PETROBRÁS, os grupos 
estrangeiros praticavam tais irregularidades, muito mais poderão 
fazer as empresas desses grupos diretamcntc empenhadas na pes
quisa de nosso petróleo, por força de contrato de risco. 

Cabe ao Estado estabelecer instrumentos legais capazes de cvi· 
ta r abusos contra o assalariado brasileiro. A proposição apresentada 
destina-se, exatamcntc, a criar os referidos instrumentos de defesa do 
trabalhador nacional. 

• 
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O <lrt. IY cstubckc~. ~m s~u cuput, qu~: "o regim~ do trub,dho 
dos ~mpr~gudos dus empr~sus signatárias dos contratos d~ p~squis:t 
de petról~o com clúusulu dt• risco será, obrigatoriamente, uqude 
pr~visto nu Lei nY 5.811 /72". A Lei em causa dispõe: sobre o regime 
de tntb<liho dos empregados nas atividudc:s de exploração, perfu
r;tçrto, produção e relinaci\o de petróleo etc., conferindo-lhes vun
t:tgcns cspcdais. cm razrto das condições adversas de prestação dos 
serviços. 

Pdo Parúgrafo único do art. JY, os contratados das aludidas 
empr~sus, farão jus aos salários ~ demais vantagens, pagos pela 
PETROBRÃS u s~us servidores de igual categoria. Trata-se, talv~z. 
d:1 determinação mais important~ da nova lei, porque: destinada a im
pedir o aviltam~nto da mão-de-obra de um sc:tor de elevado grau de 
especialização. 

Inútil seria. no ~ntunto, forçar a contratação pelos níveis sa
lariais da PETROBRÃS, se deixados sem disciplinação os reujus
wmc:ntos posterior~s ao ingresso do operário na empresa contrawn
te. O art. 2• r~gula a mat~ria, determinando que os aludidos 
rcujust:tmcntos s~jam c:f~tuados na mesma data e em percentual idên
tico ao dos servidores da PETROBRÃS. 

Por fim, o art. 3Y lixa as punições para o descumprimento da no
va lei: imediato vencimento do contrato de risco, com a aplicação das 
penalidades n~stc: pr~vistas para os casos de inadimplemento. Cre
mos qu~ as sançõ~s- especialmente a primeira- desencorajarão a 
prática de abusos. 

Penalidades como as previstas no dispositivo acima indicado de
v~m. obviamente, ser aplicadas com a máxima cautela. Assim, o 
parúgrafo único do artigo em foco, determina que o emprego das san
ções seja sempre precedido da expressa declaração da falta de 
cumprimento das obrigações trabalhistas ou previdenciárias, por 
decisão administrativa ou judicial, irrecorrível na respectiva área. 

Este projeto consubstancia as reivindicações do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria da Extração do Petróleo nos' Estados do 
Pará. Amazonas c: Maranhão, que teme a repetição, pelas empresas 
que venham a celebrar contratos de exploração de petróleo com 
cláusula de risco, das irregularidades praticadas por empresas estran
geiras contratadas pela PETROBRÃS. 

Sala das Sessões, em 26 de agosto de 1976. - Franco i\lontoro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N•5.811- DE li DE OUTUBRO DE 1972 

Dispõe sobre o re~:ime de trabalho dos empregados nas 
atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de 
petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e 
transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos. 

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

seguinte Lei: 
Art. I• O regime de trabalho regulado nesta lei é aplicável aos 

empregados que prestam serviços em atividades de exploração, 
perfuração, produção e refinação de petróleo, bem como na 
industrialização do xisto, na indústria petroquímica e no transporte 
de petróleo e seus derivados por meio de dutos. 

Art. 2• Sempre que for imprescindível à continuidade opera
cional, o empregado será mantido em seu posto de trabalho em regi
me de rcvc?.amento. 

§ I• O regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas será 
adotado nas atividades previstas no art. J9, ficando a utilização do 
turno de 12 (doze) horas restrita às seguintes situações especiais: 

a) atividadc de exploração, perfuração, produção c transferên
cia de petróleo no mar; 

ll) atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo 
cm {lrcas terrestres distantes ou de difícil acesso. 

~ 2• Para garantir a normalidade das operações ou para atender 
a imperativos de segurança industrial, poderá ser exigida, mediante 
n ra!WnlCntn previsto no item II do llrt. )9 a disponibilidade do 

empregado no local d~ trabalho ou nus suus proximidades, durant~ o 
intervalo destinado a repouso e alimentação. 

Art. 3Y Durante o período em que: o c:mprc:gudo permanecer no 
re~,:irnc de rcvcnmcntu cm turno d~ X (oito) hor:ts, scr·lhc-rto 
assc~,:ur:tdos os sc~,:uintcs direitos: 

I - Pagamento do adicional de trabalho noturno na forma do 
art. 7J da Consolidação das Leis do Trabalho; 

II - Pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação 
suprimida nos termos do§ 2• do art. 29; 

III -Alimentação gratuita, no posto de trabalho, durante o 
turno em que: estiver em serviço: 

IV- Transporte gratuito para o local de trabalho: 
V - Direito a um repouso de 24 (vinte e quatro) horas conse

cutivas para cada 3 (tr~s) turnos trabalhados. 
Parágrafo único. Para os empregados que já venham perce

bendo habitualmente da empresa pagamento à conta de horas de 
repouso e alimentação ou de trabalho noturno, os respectivos 
valores serão compensados nos direitos a que: se: referem os itens I e 
II deste artigo. 

Art. 49 Ao empregado que trabalhe no regime de revezamento 
em turno de 12 (doze) horas, ficam assegurados, al~m dos já 
previstos nos itens I, II, III e IV do art. 39, os seguintes direitos: 

I- Alojamento colctivo gratuito e adequado ao seu descanso c 
higiene: 

II - Repouso de .24 (vinte e quatro) horas consecutivas para 
cada turno tr;tbalh:tdo. 

Art. 5" Sempre que for imprescindível à continuidade opc:ru
cional dur:tntc :ts 24 (vinte c quatro) horas do dia, o empregado com 
rcspons:tbilidadc de supervisão das operações previstas no art. 19 ou 
engajado em tr:tb;llhos de geologia de poço, ou, ainda, em trabalhos 
de apoio operacional às atividades enumeradas nas alíneas a e b do§ 
I'' do art. .21•, poder:'! ser mantido no regime de sobreaviso. 

~ 11• Entende-se por regime de sobreaviso aquele em que o cm
prcg:tdo permanece .à disposição do empregador por um período de 
.24 (vinte c quatro) horas para prestar assistência aos trabalhos 
normais ou atender a necessidades ocasionais de operação. 

§ .21• Em cada jornada de sobreaviso, o trabalho cfctivo nfto 
exceder:'! de 12 (doze) horas. 

Art. 61' Durante o período cm que permanecer no regime de 
sobreaviso, scrfto assegurados ao empregado, além dos já previstos 
nos itens III c IV do art. 3~ c I do art.4~. os seguintes direitos: 

I - Repouso de .24 (vinte c quatro) horas consecutivas para 
cad:~ período de 24 (vinte c quatro) horas em que permanecer de 
sobreaviso: 

II - Rcmuner;tção adicional correspondente a, no minimo, 
.20% (vinte por cento) do respectivo salário-básico, para compensar a 
eventualidade de trabalho noturno ou a variação de horário para 
repouso a :tlimcntação. 

Parágrafo único. Considera-se salário-básico a importitncia 
lha mensal correspondente 11 retribuição do trabalho prestado pelo 
empregado na jornada normal de trabalho. antes do acréscimo de 
vantagens. incentivos ou benefícios. a qualquer título. 

Art. 7~ A concessão de repouso na forma dos itens V do art. 3~ 
II do art. 4~ e I do art. 6~ quita a obrigação patronal relativa ao re
pouso semanal remunerado de que trata a Lei n~ 605, de 5 de janeiro 
del949. 

Art. X1• O empregado não poderá permanecer cm serviço, no 
regime de revc1.amcnto previsto para as ~ituações especiais de que 
traiam as alíneas a c h do§ 1~ do art. 29, nem no regime estahclecido 
no art. s~. por período superior a 15 (quin7.e) dias consecutivos. 

Art. 9~ Sempre que, por iniciativa do empregador, for •tlterado 
o regime de trabalho do empregado, com a redução ou supressão das 
vantagens inerentes ;tos regimes instituídos nesta Lei. ser-lhe-:'1 asse
gurado o direito i1 percepção de uma indeniza.ção. 

i'ar:'t)!rafn t'tniw. A indcnitaç:lo de que lr;lta o presente artigo 
corre.,plltHicr:'t a um s,·, p:tgamenlo, igu:tl i1 média das vtmtagens prc· 
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visws n~sta L~i. p~rc~bidas nos últimos 12 (dol~) m~scs antcrior~s ;) 
mudunça, pum cuda ano ou fraçào iguul ou sup~rior a 6 (seis) mcs~s 
J~ p~rman~ncia no rcgim~ d~ r~v~lam~nto ou d~ sobreaviso. 

Art. 10. A variação de horário, cm escalas d~ rcv~lam~nto 
diurno, noturno ou misto, s~rá ~stabd~cida pdo ~mpr~gador com 
ob~diênciu uos pr~ccitos desta Lei. 

Parágrafo único. Não constituirá alt~raçào ilícita a ~xclusão do 
~mpr~gado do rc:gim~ d~ r~v~lam~nto, cabcndo-lh~ exclusivamente, 
n~sta hipótese:, o pagamento previsto no art. 9Y, 

Art. 11. Os atuais r~gim~s de: trabalho, nas atividades pr~vistas 
no art. J9, b~m como as vantagens a eles inerentes, serão ajustados 
às condições estabelecidas nesta Lei, de forma que não ocorra redu
ção de remuneração. 

Parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo ao empre
gado que cumpra jornada inferior a 8 (oito) horas dependerá de acor
do individual ou coletivo, assegurados, em tal caso, exclusivamente, 
os direitos constantes desta Lei. 

Art. 12. As disposições desta Lei se aplicam a situações análo
gas, definidas em regulamento. 

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na dada de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, II de outubro de 1972; 1519 da Independência e 849 da 
República.- EMlLIO G. M~DICI- Júlio Barata. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação 
Social. de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO NY206, DE 1976 

D:i nova redaçào ao parágrafo segundo do artigo 132 do 
Decreto-Lei n•1 5.452, de IY de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. JY O parágrafo segundo do artigo 132 do Decreto-Lei 
n9 5.452, de 12 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redu
ção: 

"§ 2Y O sábado não será considerado dia útil para efei
to de férias, mesmo em regime de compensação, dos 
empregados que trabalhem em regime de cinco dias por 
semana." 

.Justificação 

Pela simples leitura do parágrafo segundo do art. 132 do 
Decrete-Lei nY 5.452, de J9 de maio de 1943, transcrito in verhis: 

"§ 29 O súbado não será considcrJdo dia útil para efei
to de férias dos empregados que trabalhem cm regime de cin
co dias por semana", evidencia-se que' o Legislador conce
deu o benefício, sem quaisquer restrições, para todos os 
empregados que trabalhem cinco (5) dias por semana. 

As empresas têm interpretado o citado dispositivo de modo 
restritivo para excluir aqueles empregados que trabalham cm regime 
de compensação para usufruir o súbado, o que vale dizer, de segunda 
a sexta-feira. um total de quarenta c oito (48) horas semanais. 

Pura reforçar ainda mais este entendimento aditou-se a Portaria 
n~ 3.751, de 30 de dezembro de 1969 c, seu art. JY, in verbis: 

"O súbado só n~o scrú computado como dia útil para 
efeito de férias, quando o empregado cfctivumcntc trubalhar 
cm regime de cinco dias por semana, sem compensação com 
a jornada de súbado", com desrespeito ao principio cons· 
titucional da hierarquia das leis, uma vez que modilicou o 
pre~eito do parúgrafo segundo do art. 132 do Decreto-Lei 
n" ~.452. de I~ de maio de 1943. 

O nosso Tribunul Sup~rior do Trabalho t~m decidido cm 
conformidade: com a tese: pr~conilada na prc:s~ntc: propositura, ou 
s~ja: 

"N~o distinguindo a lei (Dm~to-Lei nY 1.031/69) ~ntre 
os que:, por qualquer motivo, t~m jornada s~munul de cinco 
di:ts c aquel~s qu.: trub:llham tamb~m durant.: o mesmo perío
do, .:m regim~ d~ compcnsuçiio, nos demais dias da semana, 
o sábado não poderá ser computado como dia útil, pura efei
to d~ fé:rias, devendo ser remunerado" (ln Dicionário de: 
Decisões Trabalhistas, pág. 242, AC.T.S.T. 2• T. Proc. RR • 
96f73, Rc:lator Ministro Thé:lio da Costa Monteiro). 

"0 s{tbado não será considerado dia útil para efeito de 
f~rias, mesmo para empresa que trabalhe sob regime contra
tual de compensação de horúrio. lnterpr~tação do § 2Y do 
art. 132 de CL T, acrescentado pelo Decreto-Lei n• 1.031, de 
21-10-1969. Não c:stabc:l~c~ndo a norma qualquer situação es
p.:cilica, é: óbvio que: estabc:lece c:la um princípio geral. Assim, 
não trabalhando o empregado nos sábados, pouco importa 
que essa circunstância se derive: de determinação legal ou de 
principio contratual, expresso ou tácito. E, sendo assim, o sá
bado não poderá ser considerado dia útil para efeito de f~

rias. De pouca relc:vância se: acentua a portaria ministerial so
bre: a mat~riu. porque a mesma não se pode sobrepor a uma 
lei". (ln Dicionário de Decisões Trabalhistas, pág. 242, 
AC.T.S.T. • 3• T. RR nY 2.819f73, Relator Ministro Barata 
Silva." 

Por lógica inferência, verifica-se a oportunidade, pois, do pre
sente projeto de lei, que vem atender mansa e pacifica jurisprud~ncia 
da mais alta Corte trabalhista, a ser submetido ao estudo e superior 
apreciação de nossos ilustres pares do Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, em 26 de agosto de 1976.- Orestes Quércia. 

( Ãs Comis.w)es de Constiuiçào e Justiça e de Legislação 
Social.) 

O SR. !'RESIDENTE (Dinarte Mariz) - Os projetos lidos 
serão publicados c remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9-Secretá-
rio. 

f: lido o seguinte 

REQUERIMENTO NY 382, DE 1976 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcri
ção nos Anais do Senado da Ordem do Dia baixada pelo Ministro do 
Exército, General Sylvio Frota, assinalando a passagem do "Diu do 
Soldado", publicada no "Jornal de Brasília" de 25 do corrente. 

Sala das Sessões, cm 25 de agosto de 1976. - Dinarte Mariz. 

O SR. ('RESIDENTE (Dinarte Mariz)- De acordo com o art. 
233. § JY, do Regimento Interno o requerimento será submetido ao 
exame da Comissão Dirctora. 

Sobre :1 mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9-Sccrctá-
rio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NY 383, DE 1976 

No termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro tenham 
tramitação cm conjunto os Projctos de Lei do Senado n•s 5, de 1972. 
que estimula o aproveitamento de empregados de idade mais alta, 
mediante a fixação de contribuições vari{tvcis para o INPS: c 174, de 
1975, que dispõe sobre o aproveitamento de mão-de-obra de pessoas 
com idade superior a 35 anos, c dá outras providências. 

Sala das Sessões, cm 26 de agosto de 1976. - Ru~· Santos 

O SR. l'llESIDE:'IJTE (Dinartc Mariz) - Esse requerimento 
scril publicado c incluído cm Ordem do Dia, nos termos do exposto 
no art. 279, II, do Regimento Interno. 

-
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O SI{.I'HI·:smE:"':TE (Dinarte Mariz)- Hú oradores inscritos. 
T~m a palavra o nobre Senador Heitor Dias, por cessão. 

O Slt IIEITOH DIAS (ARENA - BA. Pronuncia o seguinte 
discurso.)-- Sr. Presidente, Srs. Senudores: 

A intemçào.: a integração silo objetivos vitais a todos os povos. 
A int~raçrw ~ m;tis uma tarefa de natureza física: a integração ~ um 
n1ovim~ntu nitidamente de ordem espiritual. A interação nos abre os 
caminhos do País; a integração nos vincula aos rumos do destino na
cional. Com ;1 interaçào vamos abrindo caminhos pura fazer o País 
nwior, levando aos vários recantos a própria presença nacional. 

Mui tas d<IS distorções da nossa língua, como tantas das formas 
fossilizadas d<l linguagem, são frutos da falta de interaçào. J: que 
presen<,':IS nov:1s não se lheram sentir ou se realizavam muito espaça
damente, de modo que nem sempre se conseguia levar àquelas 
popul:lções que se lixavam mais para dentro do território nacional. 
:1s modilicações que se processavam no contexto social e, decorrente
mente, da própria evolução da língua. 

A integração, como disse, tem sentido espiritual; é a preocupa
.;ào de unir o povo, de faz~-lo, de modo integral, partícipe consciente 
dos destinos e da própria grandeza da Nação. 

E se essa integração se processa sobretudo pelos laços do espíri
to, i: necessário que se leve, sempre, aos quatro cantos do País, uma 
constante mens;1vem, u traduzir o sentimento do povo, de modo que 
o J'aç:1 despertar para o esforço comum, em favor do progresso e do 
desenvolvimento. A interaçào nos aproxima. A integração nos une. 

A falt:1 de integração vai criando no País verdadeiras ilhas, por
que uma grande porção do povo se sente absolutamente desvincula
da dessa forca motrit. que só a intelig~ncia, a cultura, o patriotismo 
p<ldcm infundir. 

Nenhum trabalho mais perfeito, mais conhecido e por isso mes
mo mais louvável, cm favor da interaçào nacional se fez até hbjc do 
que a obr;1 ciclópica, digamos assim, dos bandeirantes, caminhando 
terra a dentro. p:1ra fazer um Brasil maior. E. à proporção que os ca
minhos se :tbriam. as distãncias se reduliam. Mas não basta que nos 
aproximemos. cumpre qUt: nos conheçamos, que nos estimemos, que 
nos sinwmos absolutamente irmãos. Por isso mesmo é que urge, nes
te País de dimensões tão grandes, que, paralelamente ao trabalho de 
intcr;1~ào. se processe um outro, o de integração nacional. 

A te.:nologia vem facilitando essa tarefa; porque o rádio c a tele
visão são instrumentos que levam aos pontos mais remotos. essas 
mensagens ditadas e emitidas pela própria alma nacional. 

Sabemos todos que uma grande parte do nosso território so
bretudo o que constitui a Amazónia, sofre a falta de meios que pro
piciem a integração perfeita que a Nação quer e que a Nação exige. 

Por isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que registro comemo
ção c alegria a iniciativa do Governo de levar para os céus daquela 
área satélites domésticos, o que vale dizer, os meios mais apro
priados para que a linguagem nacional não sofra hiatos mas, antes, 
vá continuadamcntc penetrar em todo território pátrio. 

Sabemos - c a Imprensa de quando cm quando assinala c 
adverte- que cm muitos lugares da Amazônia se ouvem mais as rá
dios de países estrangeiros do que mesmo as estações nacionais. Essa 
triste verdade. é rencxo de uma falha que precisamos superar para 
que todo o povo brasileiro se assenhoreic dos nossos reais pro
blemas, das soluções encontradas, do nosso esforço e do nosso ideal 
comum, de todo um trabalho c uma aspiração colctiva que se fazem 
raízes da própria vida nacional. É preciso que o Brasil, que vem 
falando uma linguagem tão segura, tão altiva, tão forte, tão 
otimista, possa ser ouvido por todos os brasileiros. Que a tarefa de 
integração continue, fazendo-nos presentes cm todos esses recantos; 
mas que a integração se processe, que a Língua Brasileira, ou 
melhor, que a Língua Portuguesa, ... 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Pode dizer brasileira, 
Excclcncia. 

O SI~. IIEITOI~ DIAS (ARENA- BA)- Que o nosso vcrnú
cu/n de uifunda por toda aquela região com a mesma bclcta c 

expressividade que se observa em relação às demais regiões do ter
ritório nacional. O grande Rui Barbosa advertiu da necessidade de 
que ;1 nossa lingua fosse sempre cultivada, c chegava mesmo a dizer 
que quando <I Língua Nacional não ~ preservada e defendida, 
entrega-se :1 alma ao estrangeiro, antes de: ser por ele ubsorvidu. 

Assim, Sr. Presidente, venho, com estas palavras, congratular
me com o Governo, elogiar a importante iniciativa e fazer votos 
para que dentro em breve, com o funcionamento desses satélites 
domésticos, possamos ter, com o encurtamento dos caminhos, uma 
aproximação melhor entre todos os brasileiros. 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- V. Ex• me permite um 
aparte'! 

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

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM)- V. Ex• faz um registro 
e um louvor inteiramente merecidos. Nós, da Amazônia, 
principalmente no Estado do Amazonas, hã anos vínhamos 
manifestando ao Governo Federal a necessidade de providências que 
possibilitassem ao grande interior da Amazônia, ouvir a Voz do 

·Brasil através do rádio porque, por condições de ordem técnica, 
depois de alguns quilómetros de Manaus, não captávamos mais a 
Voz do Brasil e, muito dificilmente, as estações de rádio de M anaus. 
Mas ouvíamos a Voz da América, a Voz da China, a Voz da Rússia e 
de mui tas outras estações, disseminando idéias contraditórias, 
distorcendo a formação nacional. Quando V. Ex• invoca R ui para di
zer da significação da Língua Nacional, da Língua Brasileira, como 
quer o Senador Ruy Santos, dizemos nós, isto é ianto mais trans
cendental quando esta língua traduz a alma e a expressão maior das 
aspirações nacionais. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Recebo, com muito 
agrado, o aparte inteligente do prezado colega José Lindoso e o re
gistro, com muito prazer, porque, ao lado de ser um subsídio para 
este: meu pronunciamento, traz ele: elementos convincentes para que. 
se possa sentir c compreender melhor a importância dessa medida 
ado ta da pelo Governo Federal. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

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

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Disse a V. Ex• que podia 
usar a. expressão Língua Brasileira, mas o ponto de vista não é meu. 
V. Ex• deve conhecer um trabalho decorrente de discurso pronun
ciado no Palácio Tiradentes pelo nosso conterrâneo, o brilhante 
Edgard Sanches, que defendia a existência de uma língua nacional, 
que era a Língua Brasileira. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Agradeço o aparte 
de V. Ex• que está plenamente à altura para emitir tal conceito. Sei 
da posição de vários filólogos que fazem companhia a V. Ex• nessa 
interpretação. Eu, entretanto, me filio a outra corrente. Conheço a 
obra do grande Mestre Edgard Sanches como a do ilustre Professor 
Artur Neiva. 

Fico, no particular, entretanto, com a maioria dos filólogos, 
entre os quais o valioso- Mestre Gladistonc Chaves de Melo, cm CUJa 
comp;mhia também se encontra o nosso prezado colega Senador 
Luiz Vi:ma que escreveu, sobre o assunto, uma monografia valiosa. 
Entendo que a nossa Língua é a Portuguesa. A nossa Litcratur;~ é 
que é Brasilcin1. 

Concluindo, Sr. Presidente, congratulo-me com o Governo pela 
iniciativa, certo de que, uma vez realizado esse cxtraordinúrio traba
lho. poderú todo o território nacional ouvir a Voz do Brasil, que não 
é a de um simples programa de rúdio. mas a que transmite a mensa· 
gcm de toda a Nação, c pela qual nos unimos pura o trabalho co
mum c nos identificamos nas asriruçõcs de toda a Pútria. (Muito 
bem!) 
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O SR. I'RESil>ENTE (AI~xandr~ Costa)- Concedo a pu lavra 
ao nobre s~nador Helvidio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao ;tprc:sc:ntar ao Senado Feder.al, no dia 26 de abril do corrente: 
ano, Projeto de Lei que faculta :ts pessoas fisic:ts deduzirem, nas 
declarações do Imposto de Renda, as quantias que, mensal e 
comprovadamcnte, rccolhcrc:m, a titulo de contribuição, aos Parti· 
dos Políticos, nos âmbitos federal, estadual c municipal, ati: o limite 
de: cinco por cento da renda bruta respectiva, li-lo com o propósito 
declarado de alimentar as frágeis estruturas partidárias do Pais, 
sobretudo os Diretório~ Municipais, órgãos que mais de perto atuam 
n;ts camadas populares, e aos quais devem ser propiciados os recur
sos mínimos indispensáveis às tarefas que lhes cabem. como ci:lulas 
politico-administrativas da Nação. 

Jamais esperei, sem falsa modéstia, que a proposição alcançasse 
a repercussão que obteve, no noticiário da imprensa, nas Assem
bléias Legislativas dos Estados e Cimaras de Vereadores das princi
pais comunas brasileiras, inclusive no exterior. 

Dentre as principais manifestações de adesão à iniciativa cum
pre-me destacar, no ftmbito interno, a traduzida na Moção n9 

353/76, de 2 de junho, que "apela ao Exm9 Sr. Presidente do Con
gresso Nacional no sentido de ser aprovado o Projeto de Lei n9 81, de 
26 de abril de 1976", apresentada à Assemblí:ia Legislativa de Suo 
Paulo e firmada pc:lo Deputado Francisco Antônio Coelho. 

Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os Diretórios dos 
dois Partidos politic;os existentes não dispõ~m dos mais mínimos re
cursos para o cumprimento dos mais mínimos deveres que lhes com
petem. 

O Pais estú às portas de uma eleição que envolve, total ou par
cialmente, os 3.953 municípios brasileiros. 

Coincidentemente, o Correio Braziliense, de OS deste mês, pág. 
3. publicou curiosa mas realista matéria, da qual extraio os tópicos 
seguintes: 

"A Aliança Renovadora Nacional, partido majoritário 
no Brasil. detentor do poder no plano federal e em todos os 
Estados e Territórios (inclusive nas Capitais), detentor da 
maioria cm 16 Assembléias Legislativas, detendo o poder em 
3 mil 516 municípios, possuindo maioria no Senado Federal 
(45 contra 20), na Cãmara dos Deputados (203 contra 156), 
com 457 deputados estaduais (o MDB tem 334) e uma maio
ria absoluta de vereadores nos 3.952 municípios (29 mil 337 
contra 5 mil 936 da Oposição), sendo. por isso mesmo, no 
entender do Deputado Francelina "a maior agremiação. 
partidária do Ocidente", não tem condições de se manter 
com a ;ttual receita que recebe. 

O tesoureiro do Partido, Deputado Luis Gonzaga 
Andrade de Vasconcelos. diz que a situação será muito pior 
nesses próximos meses ... " 

Após mostrar a situação das fontes normais de receita. suscitada 
a possibilidade ·de recebimento de doações individuais, o Deputado 
Gonzaga Vasconcelos "admitiu ser mais fácil conseguir es,es auxí
lios por iniciativa de cada Dirctôrio Regional. Será a única maneira 
que a ARENA dispõe para poder pensar numa divulgação, numa 
campanha publicitúria científica, feita por agências de publicidade, 
que todo mundo sabe, é muito c:mt, mas essencialmente necessária. 
Sem os recursos, nem podemos pensar nisso. porque primeiro temos 
de pensar cm nos manter, o que já estou achando muito difícil". 

Face it crueza das declarações de tão ilustre combatente arcnis
ta, urge pensar cm medidas que, pelo menos a médio c longo prazos, 
venham contribuir para a soluçiio do grave problema. 

A pr,,pósito, rccchi, datada de oito de junho do corrente ano. 
correspondência do Professor c Doutor Hcrmann M. Gorgcn, 
Presidente do Centro América !.atina c editor dos Cadernos Gcrnw
no-Brasilciro, substancioso trabalho que puhlicou na imprensa c a 

que deu o titulo de: Como financiar eleiÇões, urtigo que, segundo a cu r· 
tu enc;tminhatória, "nada m:tis i: do que um\1 modesta contribuição 
para um tema universal". 

Escudado no principio constitucional de que "os Partidos 
cooperam nu formaçà,, politica do povo", a República Federal 
Alemã admite, entre as fontes alimentadoras das agremiações 
partidúrias, "subvenções financeiras públicas a titulo de financia· 
mento das custas de eleições". 

Certo i: que a República Federal da Alemanha, baseada em que 
o legislador e a i:tica política não podem ser influenciados pc:lo poder 
econômico-anünimo, e atentu, por outro lado, à indispensabilidade 
de os Partidos promowrem a prestação de contas sobre a origem de 
suas receitas, após várias sentenças do Tribunal Constitucional de 
Karlsruhe, adotou a Lei dos Partidos de 1967, que autoriza o Poder 
Público a "restituir as custas. necessárias de uma luta dei torai 
adequada". 

O sistema preferido pela lei alemã, pois, em virtude das peculia
ridades do Pais, não enfatiza as cari:ncias locais, mas concede aos 
Partidos que tenham atingido o percentual minimo exigível de votos 
cm termos nacionais, uma compensação pecuniária lixa por sufrágio 
computado pelas agremiações partidárias. 

Vale a pena transcrever trecho do artigo do Prof. Hermano Gor
gen: 

"Em 1964 o legislador aumentou a quantia a ser paga 
por cada eldtor de 2,50 marcos para 3,50 marcos. As quan
tias são pagas em quatro prestações, sendo que os últimos 
40% serão calculados e pagos depois das eleições de 3 de outu· 
bro de 1976, i.i:., em 1976/77. 

O Departamento Federal de Estatística calcula para três 
de outubro um aumento de eleitores de 41,4 milhões em 1972, 
para m/m 43 milhões. Portanto, calcula-se para a legislatura 
futura de 1976 a 1980 a soma total de restituição em m/m 160 
milhões de mucos contra mjm 140 milhões referentes a 
1972/1976. 

Em dezembro de 1975, o Partido Social Democrático 
(SPD) recebia como terceira prestação 23,3 milhões de mar
cos, a União Democrática Cristã (CDU) 17,9 milhões, a 
União Social Cristã (CSU) 4,9 milhões de marcos, o Partido 
Liberal Democrata (FDP) 4,2 milhões de marcos e o Partido 
Nacional Democrático (NPD), da extrema direita, 272 mil 
marcos. São portanto cerca de 50,6 milhões de marcos que os 
partidos receberam em 1975 por verba orçamentária federal 
para o financiamento das eleições federais cm 1976." 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HEVIDIO NUNES (ARENA- Pi)- Com todo o pra· 
zer, nobre Senador José Lindoso. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM)- V. Ex•, Sr. Senador 
Helvídio Nunes oferece, hoje, ao Senado, um tema de grande 
import:incia para a vida institucional deste Pais. Sabemos nós que, 
com a Revolução de março de 1964, foi tomada uma deliberação, de 
se categorizarem os Partidos como entidades de Direito Público, c os 
princípios gerais ingressaram no Direito Constitucional. No entanto, 
as limitações oferecidas, relativamente ao problema de renda para a 
manutenção da estrutura partidária, são limitadissimas. V. Ex• 
oferece também um depoimento, através da palavra do nosso tesou
reiro, de que as condições com que se defrontam os nossos Partidos 
s~o as mais prccúrias. Não só a ARENA se debate com esse proble
ma. como também o MDB. No curso destas últimas semanas, muitas 
vezes, estivemos eu c o Senador Mauro Bcncvidcs, com os nossos 
companheiros da Comiss~o Executiva da ARENA c outros lideres, 
estudando o processo de simplificação da prestação de contas junto 
ao Trihunal de Contas. E tudo reside no seguinte. nobre Senador: h:'t 
Dirctôrins a que se atrihuiu, pelo Fundo Partidúrin, quantia inferior 
a CrS HO,OO, c eles não a rcceheram porque, no interior do Brusil. n<io 
h:'t contador rara formulação de uma prestação de contas ao estilo 

• 
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~xigido peht hurocmcia hrasileira. IL\, porwnto, neste 1'01is, com rela· 
l'iln a p:trtido político, :tfin:tnci:uncnto de p:trtido político, unw :nitu· 
de profunda" s~r tom:tda, rel'ollnulôidoru completa desse posiciona· 
mento. Se, hoje, nôs est01mus num Eswdo de P01rtidos, se os P:trtidus 
constituem, rc01lm~nte. 01quek li01me lig01ndo o Governo. o Est01do 010 
povo, hil qLte se 1':11er aquilo, com :ts adôipWçúcs necessúri:ts, que 
V. h• ,,ferece C<lnlll exemplo, a que se está procedendo n:t t\lenw
nlw. O próprio Estado há de financiar os Partidos, para que se poss01, 
:tssim. husc01r aqucht limpidez no procedimento c no resultado d:ts 
clciçúcs, sem qualquer influência do poder económico. Parabenizo 
V. Ex•. por ter tntzido :to plenário do Senado, com a coragem de 
quem coloca a verdade :tcinw de tudo, a situação da indigência dos 
nossos Partidos, impondo-se, portanto, à meditação de nossa p:trtc c 
de todos que têm respons01bilidadc nos destinos institucionais da 
República, um estudo c uma rcformul:tçfto deste problema. 

O sn. IIEL\'(1>10 :'\UNES (ARENA- PI)- Muito obriga. 
do" V. b•. nohrc Sen:tdor Jus~ Lindoso, pel01 v01liosa contribuição 
que traz :to desenvolvimento do tema que ora procuro desenvolver 
neste Plcnúrio. 

N:t rc:tlid:tdc, o tema não é daqueles que apaixonam. Não é 
propri:tmcntc politico mas d:t política, da vivência partidária, daqui
lo que vemos c sentimos a cada passo, não apenas nos grandes ccn· 
tros, nas principais capitais do País, mas, sobretudo, no interior 
longínquo dos mais distantes Estados da Federação .. 

O Sr. 1\l:turo Bcncvidcs (MDB- CE)- Permite V. Ex• um 
:tpartc'! 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI)- Com todo o 
prazer, nobre Sen:tdor Mauro Bcncvidcs. 

O Sr. Mauro Bcnevides (M DB- CE)- Nobre Senador Hclvi· 
dio Nunes. wmbém eu desejo inserir-me no debate de que V. Ex• i: a 
figur:l ccntr:il. porque focaliza 01ssunto da maior importância para 
nós que temos a responsabilidade de particip:tr c dirigir os dois Parti· 
dos que atuam na vida política do País. Temo-nos defrontado com 
dificuldades sérias, graves. para assegur01r o funcionamento das duas 
Instituições partidárias, fazendo-as cumprir os objetivos a que real· 
mente se destinam. Eu gostaria de trazer um d;~do concreto cviden· 
criador das dificuldades por que passam as nossas agremiações: o 
Movimento Democrático Brasileiro e,a Aliança Renovadora Nacio
n;~l. Como sabe V. Ex•. o Fundo Partidário í: distribuído através de 
uma sistemiHic:t de cotas: quatro cotas trimestr:tis durante o excr· 
ckio. Hit uma semana. o Tribunal Superior Eleitoral procedeu it 
distribuição da terceira cota do Fundo Partidário à Aliança Reno· 
vadora Nacional c ao Movimento Democrático Brasileiro. Veja 
V. Ex• a insignificitncia das parcelas globais destin<~das à ARENA c 
ao MDB p:tr:t distribuição nacional: enquanto à ARENA coube 
uma rarccla de 415 mil cruzeiros, o MDB percebeu pouco mais de 
300 mil. Isto significa dizer. nobre Senador 1-lclvídio Nunes, ror 
exemplo. que o Dirctório Naciona do MDB perceberá uma cota de 
77 mil rara as suas ativid<~des específicas. redistribuindo o rest;~ntc 
entre os Dirctórios Rcgion:tis c estes. entre os Dirctórios M unicirais. 
Mas, cm plcn;~ f:tse da campanha eleitoral cm que nos encontramos, 
esta cota sofreu uma redução, porque os dois quantitativos anteriores 
-a rrimcira c a segunda cotas - foram um pouco mais significa
tivos c também irrelevantes cm função das necessidades das duas 
agremiações políticas. E o que se vai constatar é que a distribuição 
rara os regionais, c destes aos municipais, v;~i ser de uma importán
ci;l tal que não se tcriio nem condições de rromové-la, de tfto irrele
vante. de tiio irrisória. de tiio insignificante. Um diretório municiral. 
no interior do meu Estado. por exemplo, dentro desse quantitativo, 
vai re..:ebcr 50 centavos da cota do Fundo l'artiditrio. Veja V. Ex•. 
nobre Senador llclvídio Nunes. o estilgio de indi)!éncia ..:om que se 
defrontam as duas agremiac<lcs. a ,\fiança Renovador:1 Nacional c o 
Movimento Dcmn..:r{lticn llrasileirn. 

O SR. HELV!IJIO NUNES (ARENA- l'll- Sr. Senador 
Maum llcncvide,, agradeço, 'cnsihílitadn, a cnntrihu1çi1<l tratida 

pnr V. E.''· S<lhrctudo o depoimento que ac:tba de pr<:star 1t Casa, 
cm reforço it tese •1uc venho defendendo c que foi tão hcm qualifica· 
d:1 pclu eminente V ice-Líder Jos~ Lindoso, como a da indigência dos 
d<lis Partidos pnlitkus n:tcionais. Mui to gr:tto :1 V. Ex• 

l'mssig,,, Sr. Presidente: 

Calculado o valor do marco em quatro cruzeiros, tem-se que os 
cofres da RFA vão despender, no pleito de outubro próximo vin· 
douro, a quantia de Cr$ 640.000.000,00 (seiscentos e quarenta mi· 
I hiics de cruzeiros). 

Pois bem, o orçamento global da ARENA, aprovado na 
Convenção de 2 de abril, previu a arrecadação de CrS 18 milhões de 
cruzeiros. Todavia, no primeiro semestre de 1976, a receita realmente 
arrecadada foi de Cr$ 3.276.252,45 (três milhões, du:tentos e setenta 
c seis mil, duzentos e cinqUenta e dois cruzeiros e quarenta e cinco 
centavos), e, o que~ pior, previsto o recebimento, por razões que não 
vêm a pêlo mencionar, de apenas CrS 994.500,00 (novecentos e 
noventa e quatro mil e quinhentos cruzeiros) nestes últimos seis 
meses. Releva esclarecer que, no total anunciado, estão incluídas as 
parcelas provenientes do Fundo Partidário e a contribuição dos 
Parlamentares, praticamente, únicas fontes de receita da ARENA. 

Longe de mim a id~ia de estabelecer comparações entre a reali· 
dadc político-purtid{triu da República Federal Alemã e a do nosso 
País. Desejo, apenas, com a enunciação dos elementos estatísticos de 
que me servi, mostrar o quanto cumpre à Nação brasileira fazer com 
vistas ao aparelhamento dos Partidos, a fim de que possam 
desempenhar de fato o insubstituível papel que lhes cabe na vida 
política nacional. 

Evidente que luta constante deve ser travada em prol do aper· 
feiçoamento dos órgãos partidários. E se a educação do povo, a sua 
conscientizaçào para o exercício dos direitos e obrigações que a lei 
estabelece í: importante, não se deve esquecer, por elementar, que o 
poder econômico, direta ou sub·repticiamente, cada vez mais pro· 
cura influir no resultado dos pleitos eleitorais. 

É axiomático, de outro lado, que não se fazem eleições sem 
grandes dispêndios financeiros, como acontece nos países mais poli ti· 
zados do mundo. E se í: certo que as estruturas partidárias não 
rodem ficar suscetíveis às maquin:tções dos economicamente fortes, 
sobretudo quando representados por ressoas jurídicas, somente 
atruví:s das pugnas eleitorais, poder-se-ii obter. ainda que 
gradualmente, a pureza do processo. 

No caso particular do Brasil, onde os recursos arrecadados 
diretamcnte pelos Partidos, mais os resultantes do Fundo Partidário 
c os da denominada Lei Etelvina Lins, não cobrem a metade do mi· 
nimo indispensável à vida partidária e às despesas das eleições, a par 
do natural arcrfciçoamcnto dos mecanismos financeiros, de resposta 
natur<tlmcntc demor:tda. hú que se recorrer a outros meios que 
visem :10 fort<tlccimcnto das rcccit<~s partiditrias. 

Daí o sentido da proposição que ofereci, a exemplo do que o Go· 
vcrno já proporciona a áreas c situações também importantes. 

De fato, norma legal faculta às pessoas jurídicas deduzirem 
cinqUenta por cento do imposto de renda que lhes cabe pagar para 
aplicação cm empreendimentos ligados ao desenvolvimento das 
regiões Norte c Nordeste- cita apenas um exemplo. 

O Projeto de Lei nY 81, de abril deste ano, objetiva estimular os 
brasileiros cm geral à participação nas atividades políticas do País, 
através do fortalecimento das bases partidárias. 

A proposição concede-lhes o abatimento, a título de doação aos 
Partidos, nas esferas nacional, estadual e municipal, de cinco por 
cento da renda bruta do exercício anterior, para efeito de pagamento 
do imposto de renda. 

A medida, convém fique explícito, é daquelas que estão longe de 
resolver a precúria situação das finanças das agremiações partidá
rias. Mas ajud<t do rnn1<1 de vista material. ao mesmo tempo que 
contribui rara a formaçiio da consciência cívica, do dever de 
rarticipaçào que a todos incumbe rara o aperfeiçoamento das insti· 
tuiçõcs rolfticas brasileiras. 
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E com ~ss~ sentidu ~ p~rs~guindo ~ss~ ubjetivo qu~ r~ci<~mo, do 
L~gislutivo c do Executivo, a aprovuçilo cu sanção do Projeto de Lei 
nY 81, de 1976. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Josi: Lindoso. 

O SR. JOS~ LINDOSO (ARENA - AM. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senado da República vai-me permitir voltar ao tema da cria
ção da Justiça Agrária no Pais. 

Agravam-se os conflitos no meio rural. 
Sei que o Governo estuda o assunto c plancja providi:ncias 

objctivas. De: minha parte, tenho levado às autoridades as minhas 
preocupações, de modo racional c objctivo. 

Quando do Simpósio O Homem e o Campo, promovido, este 
ano, pela Fundação Milton Cumpos, da ARENA, ocupei-me do 
assunto com maior seriedade, apresentando razões imperativas para 
a criação da Justiça Agrária. 

A Revolução de: Março deu ao Brasil a solução democrática 
para o problema da Reforma Agrária. Vale a pena refletirmos sobre 
o conteúdo da Mensagem do Presidente Castcllo Branco ao 
Congresso Nacional, quando, em 1964, encaminhou o Projeto do 
Estatuto da Terra. Ele, ali, escreveu: 

"Não se contcnt;t o projeto cm ser uma lei de reforma 
agrúria. Visa tambi:m it modernização da politic;t ;tgricola do 
País tendo, por isso mesmo, objetivo mais amplo c ambicio
so: é um;t lei de Desenvolvimento Rural. Ali:m da execução 
da reforma agrúriu. tem por objctivo promover o desenvolvi
mento rur;tl, através de medidas de politica agrícola, 
regulundo c disciplinando ;ts relações jurídicas, sociuis c 
cconômicas concernentes it propriedade rural, seu domínio c 
uso. Busca dar organicidadc a todo o sistema rural do País, 
v;tlorizando o trabalho e favorecendo ao trabalhador o 
uccsso à terra que cultiva. Dai a denominação do projeto, 
que por constituir um verdadeiro Estatuto da Terra visa a 
regular os diversos <tspcctos d;t relação do homem com a 
terra. tratando-os de forma orgünica c global." 

P<tra que se completem os objetivos daquele inolvidúvel esta· 
dist;t, é ncccssúrio que se crie a Justiça Agrúria. Isto é uma evidência, 
como evidente est[t que houve uma dcsacelcr;tçào do ritmo do 
processamento da Reforma Agrúria. 

Não h[t Justiça. de um modo geral, no interior' brasileiro. Dos 
3.953 municípios, a metade não tem um Juiz de Direito e não tendo 
Bispo. não há para quem se queixar. 

A Justiça Trabalhista que, pela Lei n~ 5.889, de 8 de julho de 
1973, passou a ter competência para dirimir problemas de relações 
de trabalho rural, sô existe cm 3% dos municípios do Brasil c. obvia
mente, estú sediada nos municípios de gr<tndc concentração in· 
dustrial. pois é utmt Justiç;t eminentemente urbana. 

Ontem, o eminente Governador do Acre. o nos~.o c.x-companhci
ro de Senado. Prof. Geraldo Mesquita. informava. angustiado, ao 
Presidente da ARENA. o preclaro Deputado Francclino Pereira. 
que. no Acre. o grave problema que o aflige, pela complexidade, 
c.xtcns~o c impossibilidade de solução, é o fundiúrio. 

O Sr. Italivio Coelho (AREN,\ - MT)- Permite V. Ex• um 
aparte~ 

O SR. JOSfi: LINDOSO (ARENA - AM) - Com muito 
prat.cr. 

O Sr. ltalivio Coelho (ARENA - MT) -Tenho notado a 
prcocupaç;lo permanente de V. Ex• para com a Justiça ,\grúria, c. 
neste momento, V. Ex• cnfoca outro aspecto da legislação trabalhis· 
ta. quando se refere ao trabalhador rural. Tenho sentido. sobretudo 
cm i\lato Grosso, cu,ias vastas planícies cst~o sendo ocupadas agora 
com ~randc intensidade. n:lo sô o problema da propriedade. da 
ocupaç:'tn, da terra. como também o do relacionamento entre tra· 
halhadnr-cmprc~ador rural. Tcnlw reclamado, c j!t rit 

pronundam~nto, há dois anos, nesta Casa, a difusão de Juntas d~ 
Concilia~ào c Julgamento nos diversus municípios onde huju densi
d;tdc de trab;tlhudorcs runtis, para se protegerem com a lcgishu;ão 
tnth;tlhisw. l'rom~ssas, ti:m sido f~itas comissões d~ estudo, nos 
Ministérios do Tmhalho c d:t Justiç;t, ti:m-sc reunido, mas <tinda nrto 
colhemos os resultados. M;tto Grosso precisa, o:om absoluta ur· 
gi:nci;t, de Juntas de Conciliação c Julg;uncnto nos Municípios de 
B:trr<t do G;tn;as. Campo Gmndc, Dourado - qu~ i: a grande Dou· 
r;tdos- Ponta Porà, de Các~r~s. por exemplo. E, no que se refere à 
Justiç;t Agrúriu, V. Ex• bem disse que a maioria dos municípios se 
agrup;tm em com;trcas, 1ts vezes, distant~s ccnt~nas d~ quilôm~tros, ~ 
os pclJU~nos municípios, com dcnsidad~ demográfica fraca, realmen
te, tcrrto dificuldades de manter essa Justiç;t, mas, havendo um 
processo cspcci;tl c mais rápido, t~rá cumprido, pelo m~nos, o dcsi
dcr;tto de evit;tr as tensões sociuis, que se multiplicum, u cada p;tsso, 
cm que se ocupa o solo brasileiro. Estou intcir;tmentc d~ acordo com 
V. Ex• 

O SR. JOS~ LINDOSO (ARENA- AM)- Nobr~ Senador 
lt;tlívio Coelho, o depoimento de V. Ex• i: significativo. V. Ex• faz a 
coloc;tção do problema da Justiça do Trabalho para o atcndim~nto 
dus questões nascidas das relações do trabalho rural, ~ mostra qu~ 
cl;t não ;tlcanç;t o univ~rso rural brasileiro. A ação do M inisti:rio do 
Trabalho, que se f;tz cpisódic<t na úrca rurul, induzindo o trabulba· 
dor a rccl<tm;tr seus direitos, cm vez de ser uma mcdid;t positiva, 
pass;t ;t ser um motivo de inquietação, porque, levando o tr;tbalha· 
dor ;t obter a regularização do seu contrato de trabalho c o Estado 
n~o oferece o v;ículo necessário para dirimir as questões suscitadas 
que seria a Justiça Agrária. As coisas hão de caminhar de modo har: 
mônico c racional. para que não se inquiete o meio rural brasileiro. E 
preciso que o Senado procure marcar uma posição tranqUila. Não eS·· 
tamos aqui especificamente a serviço do patronato rural e n~m do 
tmh;tlhador rural - estamos lutando por uma sociedade rurul 
democr:ttica. construída sob o signo da justiça, como aspirava o 
Presidente Ctstcllo Branco. quando discutia o Estatuto da Terra, c. 
itqucla época, j[t pretendia que se inst;tl;tssc, neste Pais, a Justiça 
Agr[tri;t, 

O Sr. Helvidio Nunes (;\RENA - PI)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. JOSJ:2 LINDOSO (ARENA- AM)- Ouço, com pra· 
zcr, V. Ex' 

O Sr. Helvidio Nunes (AREN,\- PI)- Sr. Senador José Lin
doso. na verdade. a partir do Estatuto da Tcrru, o Governo procurou 
estabelecer condições ideais para as relações homem-terra. Os 
mesmos reparos que V. Ex• acaba de fazer ao deferimento 1t Justiça 
do Truball1<1, dus relações c dos connitos porventuru existentes entre 
os senhores da terra c aqueles que não a têm. cu os faria através deste 
apurtc, que agora tem apenas o significado de dizer c de declarar que 
nfto se promoverá uma racional distribuição da terra neste Pais sem 
que. concomitantemente, seja criada a Justiça Agrária. 

O SR. JOSf: LINDOSO (:\REN:\ - ,\M)- Agradeço a 
V. Ex•. Sr. Senador llelvídio Nunes: a vol de V. Ex• vem ao encon
tro da tese. que é do nosso Partido, a Ali;tnç;t Renovadora Nacional. 
porque est[t inscrita no seu programa de trabalho, um:t tese que 
corrcspnndc ao idealismo da Rcvoluçfto de :\larço de 1964. c.xpre>s;t 
pelos ;tnscins reformistas do Presidente Castcllo Branco, c tem tido 
continuidade através da açrw dos sucessivos Governos da Rcvnlu· 
ç;lo, na prnn1<1ç~o de uma legislação de assistência ao homem do 
campo. O assunto precisa. rculmcntc. ser meditado, porque nús nfto 
obteremos aquilo que desejamos, a construção de uma sociedade jus· 
ta no meio rur;tl, sem a Justiça :\grúria. Hú uma peça fundamental. 
para esse csfnrç<l que a Rcvnluçiin vem ra,cndn. de dcscnvnlvcr o 
mcin rural. que é ;t .lusti;;;t ,\gr[tria. N:ln pndcmns. absnlut:tmctllc. 
diante d,, quadw que cstamns prcscnciandn. nc-tc períndn, nn intc· 
ri~~r brasikirn, de lutas pela pnssc da terra, de prnhlcmas de gri· 
!agem. de c\pulsrtn de Jl!lssciws. de tnd;t uma prohicm:'ttica 
inquietante. fi<:<tr indiferentes. o\n ht;tdo c·umprc levar aquiln que é 
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de sua obrigac~o fundam~ntul paru com os s~us cidadãos - a pr~stu· 
cão jurisdicional. 

O Sr. Agt•nor 1\luriu (MDB- RN)- P~rmit~ V. Ex• um apur· 
t~'! (Ass~ntim~nto do orador.) Congratulo·m~ com V. Ex• p~la d~f~· 
sa LJU~ faz da Justiça Agrâriu, pois nu r~ulidad~. não s~ pod~ p~nsar 
~m Reforma Agrâria sem criar uma Justiça Rural no País. O proble· 
m;t do sindi~ato rural, qu~r d~ patrão, qu~r de empregado na 
agricultura, vem criando, no interior do Brasil, pelo menos na minha 
ilrea, uma situação muito delicada. Os operários rurais fundaram os 
seus sindicatos mas quanto aos sindicatos patronais, raro i: o municí· 
pio cm que eles existem. De forma que a luta dos sindicatos de operá· 
rios rurais com os patrões está criando uma situação vexatória no 
interior do Pais, especialmente no Nordeste, porque os patrões, por 
uma questão de comodismo, não têm fundado, naqueles municípios, 
os sindicatos patronais. Assim, a luta passa a ser dos sindicatos dos 
operários rurais contra os patrões. Acrc:dito que a Justiça Agrária, 
através dessa ld, irá realmente beneficiar, ilustr'ar e oric:ntar todo o 
mundo rural, para encontrarmos os caminhos que tanto buscamos. 
Acredito que, no Brasil, só se contemplará, futuramente, a Reforma 
Agrária, se se começar pela Justiça Agrária. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JOSf:: LINDOSO (ARENA- AM)- Agradeço a colo· 
caçào que fez V. Ex•. Sr. Senador Agenor Maria, chamando atenção 
para um ponto importante: o meio rural brasileiro organiza-se. Tc
mos mais de dois milhões de trabalhadores inscritos nos sindicato~ 
rurais. Não podemos ignorar que o Governo brasileiro, através de 
uma açào politica de proteçào ao trabalhador rural, está levando 
uma série de benefícios como o FUNRURAL, assistência ao traba
lho ao meio rural. Todos os direitos do trabalhador urbano, hoje, 
praticamente, são concedidos, em lei, ao trabalhador rural. Então, é 
necessário que se confira à sociedade rural aquele mecanismo de 
equilíbrio para soluções dos problemas que surgem em qualquer 
sociedade; tanto na sociedade urbana como na rural, isto i:, ajustiça. 

Continuo, Sr. Presidente: 
O Senado já ouviu denúncias de que com a transformação 

económica que sofre o Acre, decorrência da abertura da estrada 
Brasília-Acre, empresários do Sul, ali, têm comprado imensas 
glebas. Já foram vendidos muitos dos grandes seringais nativos 
naquele Estado, cuja economia repousava na borracha. 

Aliás, os novos proprietários querem a terra para a pecuária e, 
desse modo, o seringueiro, que viveu naquelas paragens, anos c anos, 
tem de deixar a sua "colocação", abandonar ci chão, a barraca e 
procurar rumo. Rio Branco, a capital, abriga-os, em parte, e as fave
las vão se formando ao sopro do desespero. Muitos, ao contrário, 
emigram para os seringais da Bolívia. Estima-se que cerca de 10.000 
seringueiros tenham deixado, nesses últimos anos, o Acre, em busca 
de trabalho nos seringais virgens da Bolívia. 

As autoridades sabem que cm Rondônia há tensão social cm 
decorrência do problema fundiário. No Amazonas, no Pará, no Nor
deste, no Brasil Central, no Sul, cm maior ou menor intensidade, 
constatam-se conflitos por questões de terra. Uma amostragem da 
inquietaç~o que se fermenta de modo preocupante no meio rural 
pode ser obtida pelos noticiários dos maiores jornais do Sul. Todos 
os dias s~o noticiados conflitos, mortes c expulsão de posseiros. E 
anote-se que só siio noticiados os·de maior estrépito. Quanto sofri
mento não está bailando no vazio dos sertões, sem que os gemidos 
cheguem à cidade? 

Então, o que fazer? 
Não resta dúvida que só um caminho temos de tomar, que é o 

da imediata instituiç~o de uma Justiça Agrária. 
Creio que o Presidente Ernesto Gciscl, ao decidir sobre a cxtcn

si:io da Reforma do Poder Judiciário, criará essa Justiça Especializa
da. 

Hú um compromisso do Brasil, ao firmar a "Carta de Punta dei 
btc", de promover a reforma agrária, conforme a característica de 
cada Pais. 

O Sr. I rumar Frnncn (MDB- MG)- Permite V, Ex• um apar
te, nobre Senador'! 

O sn. JOSf.:I.INUOSO (ARENA- AM)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Jlumur Frunco (MDB- MG)- Senador Jos~ Lindoso, 
quundo da discuss~o das terrus dc:volutus de Minus Gerais- quun
do o Governo mineiro vendc:u muis de um milhão de hectares- nós 
chegamos a levantar aqui, no Senado Federal, u pedido do próprio 
Govmtador do Estado de: Minas Gerais, o desejo de uma Comissão 
Parlamentar de lnqu~rito pura unalisar o problema dessas terras 
devolutas, n~o apenas no Estado de Minas Gerais, mas em todo 
Brasil, face ao problema dos posseiros, face à necessidade de o Sena
do examinar, com mais cuidado, a venda dessas terras. Lamentavel· 
mente, esse nosso desejo da CPI foi negado. Já naquela época mos· 
tramos, tambi:m, a necessidade de uma justiça agrária. Estou cc:rto, 
agora, de que: o apelo de V. Ex• eminente representante da Aliança 
Renovadora Nacional, homem de alto gabarito, estudioso da nossa 
estrutura agrária, encontrará eco no Senhor Presidente da 
República. Fazemos votos, entretanto, para que isso se processe, no 
l'uis, com bastante urgência. 

O SR. JOSf: LINDOSO (ARENA- AM)- Agradeço o a par· 
te de V. Ex• Na singularidade: do problema de Minas Gerais, que 
V. Ex• debateu, se inseriu a sua preocupação com relação à Justiça 
Agrária. Agradeço a sua cooperação e sei, sei com segurança, que o 
problema da estrutura rural preocupa imensamente o Senhor Presi· 
dente da Repúblic:!. Sua Excelência compareceu à inauguração do 
Simpósio da Fundação Milton Campos sobre "0 Homem c o 
Campo" e ofereceu um longo discurso ao exame dos simposistas, 
informações amplas, completas, ricas de detalhes, sobre a situaç~o 
do meio rural brasileiro. E concluía dizendo que ainda muito resta· 
va a fazer e que muitas injustiças tinham que ser superadas; pedia a 
colaboração dos homc:ns, dos técnicos e dos políticos que participa
vam daquele encontro realizado sob a inspiração do Deputado Mar· 
eo M aciel e com apoio do Sr. Deputado Francelina Pereira, Presiden· 
te da A RENA. É cxatamente, fazendo eco daquelas preocupações do' 
Senhor Presidente da República e de todo um acervo de sugestões, 
oferecido ao Governo e aos estudiosos, de um modo geral, através 
du Simpósio, que nos empenhamos pela instituição da Justiça 
Agrária. 

• E continuando, Sr. Presidente: 
O Estatuto da Terra representou uma conquista para o 

.desenvolvimento social brasileiro e uma resposta àquele compromis
so. A Justiça Agrária como órgão com dúplice finalidade, o de conhc· 
ccr problemas da Reforma Agrária e das relações de trabalho no 
meio rural, tornaria cfetiva a observância daquele compromisso 
solene c internacional que irmanou, na histórica reunião, os povos 
do Continente. 

As Leis de Reforma Agrária por si só não completam o quadro 
de instrumentos para operar uma solução fundiária democrática. 

O Sr. A~:enor Maria (MDB - RN) - Muito bem! Permite 
V. Ex' mais um aparte? 

O SR .. JOSC.: LINDOSO IA RENA- AM)- Ouço, com pra· 
zer, o nobre representante do Rio Grande do Norte. 

O Sr. A~:enor Maria (MDB - RN)- Nobre Senador, o que 
falta ao Estatuto da Terra, uma lei, realmente, magnífica, que vem já 
de doze anos, é, acredito. uma lei agrária que possa, realmente, dar· 
lhe continuidade. O que se observa no interior do Nordeste, é o 
homem do interior buscando os sindicatos, numa ansiedade de pro· 
curar os seus direitos. Os sindicatos, por sua vez, não têm condições 
de orientar aquela massa humana, ao passo que, com a criação desta 
lei agrária, ficará resolvido todo esse problema, porque ela irá tratar, 
exclusivamente, do problema fundiário nacional. A nossa estrutura é 
de uma complexidade extraordinária. O que se vê no Norte é complc· 
ta mente diferente do que se vê no Nordeste; o Nordeste, diferente do 
Sudeste, c assim sucessivamente. De forma que acredito com a 
criao;i10 desta lei agrilria, vamos dar, de falo, o primeiro passo para a 
emnncipaçào do cnrnpo, do problcm;l agrícola brasileiro. Muito 
obrigado n V. Ex• 
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O SR. JOS~ UNOOSO (ARENA - AM) - Agradeço a 
observação de V. Ex•, que se torna bastante oportuna. Efetiva· 
mente, no meio agrário há uma multiplicidade de tipos de contrato 
de trabalho. O contrato de trabalho dos seringais na Amazônia 1: in· 
teiramente diferente do contrato de trabalho da lavoura da cana no 
Nordeste, ou daqueles do Sul. Existindo um sistema de Justiça 
Agrária onde estejam representados o dono da terra c o trabalhador 
rural isso terá solução correta. Na Justiça teremos, então, como cana· 
lizar as inquietações c os problemas surgidos das relações de 
trabalho. E mais do que isso, como só o Estatuto da Terra, como ins· 
trumento para a Reforma Agrária, não pode realizá-la como a dese· 
jamos; ~ importante que se confira à Justiça Agrária a competência 
para conhecer e resolver todas as questões oriundas dos procedi· 
mentos para efetivar a Reforma Agrária. 

O INCRA que vive permanentemente sendo pichado -
permito-me a palavra que embora não sendo senatorial, é de uma 
grande significação - pois bem, o INCRA, não tem condições de 
dar o desenvolvimento necessário aos projetas de Reforma Agrária 
que os seus dirigentes e os seus técnicos desejam, porque falta, no 
Pais, uma estrutura judiciária que possa dar o atendimento ne· 
cessá rio aos programas, aos projetas discriminatórios das terras, 

Agora mesmo, leio no "Pensamento Agrário", que se edita na 
Venezuela que, ali, se discute a criação dos Tribunais Agrários e um 
Projeto de Lei Orgânica de Procedimen'tos e Tribunais Agrários, que 
aliás já foi aprovado pela Câmara e se encontra no Senado vene
zuelano. 

A publicação referida traz uma interessante entrevista do Dr. 
Luis La Corte, que tem, na República vizinha, a responsabilidade de 
dirigir o processo da reforma agrária, como Presidente do Instituto 
Agrário Nacional. Versando a entrevista sobre as razões fundamen
tuis para a criação dos Tribunais Agrários, como esses tribunais con
tribuiriam para um ambiente de paz no campo, quais as matérias de 
competência desses tribunais, a função da Procuradoria Agrária, no 
sistema da Justiça Agrária, creio, Senhor Presidente·, que o conheci
mento da mesma se faz oportuno, como subsídio ao deba~ desse 
tema, entre nós. E por isso a considero integrando este discurso. 

Concluo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apelando para o Go
verno, no sentido de que continue os seus esforços no equaciona
mento do problema agrário brasileiro e que se dê prioridade a esses 
estudos. 

Mas, devemos estar seguros de que apôs a excelente contribui
ção que a Revolução nos deu no campo do Direito Agrário. com 
inúmeras leis, com excelentes leis, a exemplo do Estatuto da Terra, 
impõe-se, sem outra alternativa, a urgente criação e instalação· da 
Justiça Agrária! (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSE LINDOSO 
EM SEU DISCURSO: 

Emm'i.<ta do Dr. Luis La Corte, Presidente do IAN, da Replihlica 
da Vrne:ue/a, puhlicada no Pensamento Agrário, ano I, n• I. 
)aneiroj(rl·ereirojmarço, de 1976. e referido pelo Senador José 
Lindo.ço, 110 seu discurso. 

LOS TRIBUNALES AGRARIOS 
EN NUEVE PREGUNTAS 
Y NUEVE RESPUESTAS 

El Dr. Luis La Corte, ahogado, parlamcntario, trabajador 
incansahle por una transformación sacio-económica efectiva cn las 
mnas ruralcs. ticne hoy la rcsponsahilidad de dirigir cl proccso de la 
reforma agraria. como presidente dei IAN; su critcrio sobre los tri
hunalcs agntrios cstú cxpucsto cn nucvc rcspucstas dadas ai Dr. 
Miguel A ngcl Hcrn1tndez Ocanto, tamhién ahogado y estudioso per
manente de la prohlemútica dei campo vcnczolano. Hc aqui la 
entrevista. 

!•) Cuides snn las ra1.0ncs fundamentalcs para la crcación de 
Trihun:tles Agrarins? 

San múltiples las razones para lu creación de Tribunales 
Agntrios, pero pudii:rumos citar como fundamcntales las siguientcs: 
El Sub~Sector reformado contaria con Tribunalcs espcciales para la 
resolución de sus problemas, eon jueccs con mentalidad agrarista Y 
con procedimentos espccialcs, todo lo cual traería como 
conse~uencia que la problem:ítica dei campo vcnezolano se re
solveria de una manera más fácil y expedita. Se unificaria la jurispru
dencia agraria con sentencias que tcngan mayor profundidad, cimen
tadas más directamente en el Derecho Agrario sustantivo y adjetivo. 
Los Organismos dei sector- de manera especial eliAN - saldrían 
tum bii:n altamente favorecidos, ya que en el anteprovecto de Ley 
Orgânica de Procedimientos y Tribunales Agrarios se encuentran 
normas que facilitan el manejo de los bienes que le son propios. 

29) Cree ustcd que los Tribunales Agrarios contribuirán a un 
ambiente de paz en cl campo'? 

Si, como dije antes, los Tribunales y Procedimientos agrarios 
impartirán una justicia expedita, será gratuita para los que menos 
tienen. Esta, lógicamente, traerá paz y tranquilidad en el campo. Por 
otra parte, ai consagrarse el principio de equidad en las controversias 
derivadas de las acciones de Reforma Agraria, el campesinado se 
sentirá protegido por un derecho que hasta los actuales momentos 
no I e merece fe. 

39) Piensa que es oportuna la creación de los Tribunales 
Agrarios? 

El grado de desarrollo de la actividad agrícola y 
subsecuentemente los estímulos económicos creados por este 
Gobierno para las actividades agrícolas, há traído como 
consecuencia que se vea estu actividad como rentable, y se nota una 
gran avidez por la tierra. tanto por quienes no la tienen, como por los 
proprietarios que la tenían abandonada desde hace mucho ticmpo 
esperando un mayor valor de la misma. 

Esta ha traído como consecuencia un enfrentamiento entre las 
personas que buscan la tierra fácil, gratuita, o los que la tienen aban
donada y los que la ocupan y trabajan junto con su familia. Si 
tenemos en cuenta este factor, forzoso es concluir que es oportuno la 
creaciôn de la Jurisdicciôn Agraria, la cual va a influir de manera 
notable en la resoluciôn de los problemas produeto de esta 
contradicción. 

49) Qué ma terias conocerían los Tribunales Agrarios? 
El anteproyecto de la Ley de Procedimientos y Tribunales 

Agrarios, tengo entendido, ha sufrido diversas modificaciones en su 
paso por las Câmaras Legislativas, especialmente en este campo, sin 
embargo, considero que las siguientcs debcrían ser las matcrias por 
tratar: 

a) Expropiaciones, con motivo de la declaratoria de afectaciôn 
de rcgiones o zonas de dcsarrollo integral, de acuerdo a lo estabele
cido cn la Lcy de Reforma Agraria, de tierras y aguas 'para la conser
vación, fomento y aprovcchamicnto de los recursos naturales que 
detcrmin:t la Ley Forr.stal de Suclos y Aguas y demás leyes agrarias: 
Y de tierras y aguas para la dotación. en los términos cstablecidos cn 
la Lcy de Reforma Agraria: 

b) Acciones pctitorias y posesorias sobre ti erras y aguas, con 
ocasiôn de la cjucuciôn de la reforma agraria y dei dcsarrollo 
agrícola: 

c) Deslinde de la propicdad territorial, con ocasión de actos y 
obras para la cjecución de la reforma agraria: 

d) Acciones relativas ai uso, aprovcchamicnto y constitución de 
scrvidumbrcs referentes a las aguas dei dominio público c privado, 
afectas o que se afcctarcn con ocasión de la reforma agraria y el 
desarrollo agrícola: 

c) Participaciôn de fundos ruralcs proindivisos, en los cualcs 
sean parte las comunidades indígenas o los organismos y sujetos de 
la reforma agraria: 

f) Dcsocuraciôn y desalojo de terrenos rurales de sujetos 
amp:trados por la legislaciôn agraria: 

11) Acciones derivadas de contratos agrícolas. agroindustrialcs y 
de tcnencia, definidos por la Lcy de Reform:t Agraria: 

• 
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h) t\ccion~s rdvindicutorius y cuul~squieru otrus, originadas 
con oc;tsión dd cutustro genentl de tiernts y uguas; 

I) Acciones contempladas en la L~y Forl:stul, d~ Sudos y d~ 
Aguas: 

j) Controv~rsius surgidas ~ntr~ particulurcs o sus org;tnizu
cioncs parusindic;tl~s y sacio-económicas y los órganos d~l Estudo, 
en cuotnto ~sti:n urnp:mtdos por la lcgislación agruria; 

k) Accion~s derivadas dd mcnoscabo y p~rturb:tción dd 
derccho de dotución; 

e) Acciones de indemnización causadas por d~strucción d~ 

m~joras útiles o bienhechurias, en virtud de compromisos con
tructuales, legales o por casos fortuitos o de · fuerza muyor, en 
pro piedades afectadas a la reforma agraria. 

m) Acciones derivadas de perturbaciones 0 danos a la 
propiedad afectada a la reforma agraria; 

n) Acciones derivadas de la aplicación de Ley de Remisión, 
Reconversión y Consolidación de la Deuda de los Productores 
Agropecuarios y de los Decretos Presidenciotles de interés agrícola; 

ii) Acciones derivadas dei incumplimiento en d suministro de 
insumos agrícolas y en el retardo en la entrega de las partidas de los 
créditos acordados; 

o) Acciones originadas con ocasión de la constitución dei patri
monio familiar contemplado en la Ley de Reforma Agrariu; 

· p) Acciones derivadas de transferencias de bienes en con
travención de disposiciones de la legislación agraria; 

q) Acciones sobre mutaciones, divisiones ilegales y demús 
irregularidades que tiendan a la alteración de la dotación agraria en 
contra de disposiciones legales; 

r) Acciones sobre el Derecho Sucesorio en ma teria agraria; 
s) Acciones y medidas sobre parcelas, útiles y enseres de los 

beneficia rios de la reforma agraria; 
t) Acciones y medidas derivadas de la ocupación de predios 

rurales: y 
u) En general, todas la acciones, medidas y controversias 

d~rivadas de la aplicación dei ordenamiento jurídico regulador de la 
reforma agraria y el desarrollo agrícola. · ' 

5~) Cuúl es el papel de la Procuraduria Agraria en la 
Jurisdicción Agraria? 

Considero el papel de la Procuraduría Agraria dentro de la Juris
dicción Agraria de una importancia fundamental. Elia deberá estar 
dirigida a velar por el mejoramiento de las condiciones socialcs y 
económicas dei campesino; a evitar la reiterada conculcación de sus 
derechos y a terminar en forma definitiva con su indefensión, 
haciendo posible que los campesinos alcancen de manera efectiva las 
conquistas que han sido estahlecidas para este sector en la 
Constitución y las leyes; en definitiva, la Procuraduría Agrariu 
deberá asistir judicial y extrajudicialmente a los campesinos en sus 
nccessidudcs y connictos agrarios. 

69) Si el Proyecto de Ley fue aprohado por unanimidad en la 
Cámara de Diputados, 

Cuál es, a su criterio, la razón por la que se encuentra paralizado 
cn el Senado? 

Yo no tengo conocimiento de que cl proyecto se cncuentre pa
ralizado en cl Senado; por el contrario, crco que en la actualidad se 
está estudiando, con cl mejor deseo de que salga pronto y de la mejor 
forma cn la Cámara dei Senado, para lo cual se le han hecho algunas 
modificacioncs. Considero que no pudo salir cn cl anterior período 
de scsiones. por las importantes ma terias que se vió obligado a a pro
bar con prioridad hasta diciembrc dei pasado ano, como la Lcy de 
Prcsu puesto, por ejemplo. 

79) De qué mancra los Tribunalcs Agrarios contribuirán a 
agilizar cl proccso de Reforma Agraria? 

Anteriormente exprcsé, que cl referido Proyccto conticnc nor
mas que facilitan grandemente el manejo, por parte de este Organis
mo, de los hicnes inmucblcs que Ic son propios y que cstún afectados 
a los lincs de Reforma i\graria, muy especialmente aquéllos que cs
titn ilegalmente cn m:mos de tcrccras pcrsonas. Tamhién crccmos 

qu~ s~ climinan los constantes contratiempos a que nos vemos so
mctidos en los Tribunales Ordinarios, ai aplicar la Lc:y de Reforma 
Agrmia, con ocasión de lu ali:ctación de tierms privadas, expro
pi:tción de bi~nhechuríus y ocupación de: terrenos baldios o propios 
dd IAN com bi~nhc:churias fomentudus por tc:rc~ros ~n forma ilegal, 
~n lu uplicución dd Decreto Presidencial NY 350, ~n la aplicilción de: 
las normas sobr~ r~conversión, y en general con todos los problemas 
rdativos u la regulurización d~ la tenc:ncia de la tierra. 

SY) Los Tribunalcs Agrarios, por si solos, bastan pura resolver 
los problemas o será necesario reformar otras Leyes? 

No creo que los Tribunalc:s Agrurios por si solos basten para 
resolver los problemas y considero necc:sario modificar algunas leyes, 
especialmente Iii Lc:y de Reforma Agraria y su Regiamente, incluso 
estoy de acuerdo con una de la Resoluciones dd último Comité 
Directivo Nacional de la Federación Campesina de Venezuela, c:n d 
sentido de que se estudie la posibilidad de estructurar un Código 
Agrario que :tglutinc: todas las normas sobre la ma teria una vez que a 
las mismas se: les huyan efectuado lits modificaciones que fueren 
nc:cesarias. Asimismo, considero indispensable para la resolución de 
los problemas dei sector, una toma de conciencia por parte dei 
elemento humano que participa activa o pasivumente en la Reforma; 
el funcionaria público, el pequeno y mediano productor y el 
empresario. 

9Y) Cuales, a su juicio, deberiun ser los requisitos para aspirar 
a la Judicatura Agraria? 

Los requisitos para aspirar a la Judicatura Agraria son los de: ser 
a boga do y venezolano, pero creo que,· adem:ís, se deberian exigir 
otros requisitos, aunque seun con carácter secundado a juicio de 
quien competa su elección, como son por ejemplo, haber hecho 
algú n curso de postgrado sobre la ma teria, haber servido en un 
Organismo público dei sector, haber escrito obras sobre la materia; 
creo que só lo de esta manera podriamos asegurarnos de que el pro
cedimiento agrario va a ser manejado con criterio agrario y no de 
otra índole y nos evitaria las erradas interpretaciones de la Lcy." 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomurd -José Esteves- Fausto Castelo-Branco -
Agenor Maria- Jessi: Freire- Domício Gondim - Marcos Freire 
- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Augus
to Franco - Luiz Viana - Eurico Rezende - Amaral Peixoto -
Vasconcelos Torres - Nelson Carneiro - Benedito Ferreira -
Accioly Filho- Mattos Leão- O ta ir Becker- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Está terminado o 
período destinado ao Expediente. 

Presentes nu Casa, 57 Srs. Senadores. Há número regimental 
para votação. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, cm turno único, do Requerimento nY 370, de 
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista c outros 
Senhores Senadores, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do discurso proferido pelo Reitor José 
Carlos de Almeida Azevedo, na cerimónia de entrega do tí
tulo de Professor Emérito da Universidade de Brasília ao 
Ministro Aliomar Baleeiro. 

Em votaçfto o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Estit aprovado. 
Scrit feita a tr:mscriç:io solicitada. 

_i 
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E O SEGUINTE O DISCURSO DO REITOR JOSE CARLOS DE 
ALMEIDA AZEVEDO: 

"A conduc~o de uma univ~rsidade, nos dias de hoje, reserva 
poucos mom~ntos agradáveis: dentre des, o mais grato~ sem dúvida 
o de uma cerimônia como esta em que homenageamos, na pessoa de 
um dos mais ilustres professores da Universidade de Brasília, um dos 
mais brilhantesjurisws e homens públicos da atualidade brasileira. 

Não me cabe aqui apenas recordar o passado e reavivar dados 
de natureza pessoal da vida de Aliomar Baleeiro, tarefa aliás 
desnecessária, pois todos os presentes conhecem sua vida e sua obra: 
mas essa apresentação, que faço, ilustra muito bem o tema a que me 
propus para esta noite. 

Nascido na Bahia, Aliomar Baleeiro formou e apurou a 
personalidade em sua terra natal e, pelo estudo e trabalho inces
santes, aprimorou a inteligência e o caráter: aluno do curso primário, 
bach:trd em Ciênci:ts Jurídicas e Sociais, advogado e jornalista, poli
tico, deputado estadual e professor de Direito, foi em Salvador que 
preparou sua inteligência versátil e consolidou sua cultura juridica, 
recolhido, muitas vezes, à solidão do Cabula, para melhor dialogar 
com os autores de sua preferência, na ampla casa de frondosas árvo
res. Sempre fiel à sua terra, era um participante de todas as 
iniciativas culturais, como na manutenção e direção da revista Forum 
do Instituto dos Advogados da Bahia. 

Sua cultura e experiência lhe deram a perspectiva universal dos 
problemas, sem que essa grandeza de horizonte lhe perturbasse a 
pe~cepção das peculiaridades que marcam e distinguem a fisionomia 
e a vida de cada homem e de cada povo. Disciplinado pela obje
tividade, seu pensamento está sempre preso no terreno firme da 
observação e dos fatos, como acentuou no prefácio a "Uma Introdu
ção à Ciência das Finanças", que se esforçou "por acolher apenas a 
verdade, ainda quando parece fantasia". Como pensador político, 
rebelde a conveniências, desenvolveu critica superior que propõe 
soluções novas, em busca do que lhe parece a verdade, nascente das 
fontes d.e sua formação humanística. 

Assim preparado, Aliomar Baleeiro chegou à Assembléia 
Constituinte, em 1946, e não tardou em afirmar-se entre os depu
tados de maior competência. Como Professor de Finanças, seus 
conhecimentos profundos trouxeram a lume inovadoras e vitoriosas 
sugestões, em favor de maiores recursos para os municípios. 
Juntando essa~ proposições em livro, deu-lhe o titulo: "Alguns 
Andaimes da Constituição"; quis assim fazer crer, e o disse na intro
dução, com a serena modéstia das pessoas capazes, que aos "planos c 
projetas dos mestres" trouxera, "no arranjo dos andaimes", material 
de "efêmera utilidade no curso dos trabalhos". Na realidade, a 
contribuição que ofereceu à estrutura da Constituição não teve a fun
ção do "madcirame provisório", a que aludiu, mas do material 
definitivo que talvez nem o tempo há de crodir. Nessa importante 
fase de sua vida, legou aos estudiosos "Uma Introdução à Ciência das 
Finanças", "Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar", c 
"Direito Tributário Brasileiro", para .ncncionar apenas os livros 
seus que mais circulam no meio univcrsitúrio. 

1\ projcção nacional, já conquistada, c a paisagem do Rio de 
J:mciro, que ainda tanto o seduz. não o impediram de recolher-se de 
novo à Bahia, p:tra servi-la como Secretário da Fazenda: cumprido o 
dever. o Rio atraiu-o mais uma vez, por algum tempo, mas o man
dou, como seu representante à Cümnra dos Deputados, residir nesta 
Capital. 

Ganhou a Universidade de Brasília. /\qui ele se tornou seu pro
fessor c nem os graves encargos de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal o afastaram do magistério. Regeu vúrias disciplinas, cm 
diferentes cursos, com assiduidade, competência c interesse pela pes
quisa: o resultado de um desses cursos é a monografia: "O Supremo 
Trihunnl Federal, E~se Desconhecido", c não é exalo, como escreveu 
na sua carta de despedida a seus colegas da Corte Suprema. que 
serviu "a Naç;io nos três Poderes Nacionais sem fulgor". Ao contrú· 

rio, serviu com brilho, ~. como ucentuou com. verdade, cumprindo 
"pontual c cxatamente seus deveres". 

Nesta Universidade, onde chegou nos idos de março de 66, deu 
demonstrações irrctorquívcis de sua personalidade invulgar, que 
tr:tnsita, com igual desenvoltura, pelo domínio das idéias e da práti
ca. Em seu livro publicado há vinte anos "A Política e a Mocidade", 
que !Unto tem de import:lnte quanto de atual, escreveu: 

"Pertenço à geração melancólica, que já foi definida como a 
geração sacrificada. Estiolou-se o eclipse da consciência jurídica na
cional durante alguns anos. Ela deu o que pôde, resistindo e 
restaurando.' Testemunha das duas maiores guerras e da mais trágica 
dus depressões económicas, a geração desta primeira metade do sé
culo viu vacilar, nos alicerces, c esboroar-se todo um mundo, que os 
antepassados supunhum eterno". E mais adiante: "Somos - os de 
meu tempo - gente eKuusta, ci:tica e malograda. Vivemos intensa
mente esse meio século e presenciamos tantas subversões que não te
mos fé: em nuda estúvel e duradouro. Envelhecemos e fatigamo-nos 
mais depressa do que as gerações anteriores, que ainda subsistem e 
participum das lutas. Nunca o mundo se viu numa encruzilhada poli
tica como a de nossa época. Nunca o mundo foi tão político". E, ain
da mais adiante: "Um Brasil novo e melhor não será obra de 
improvisação cm um dia ou um ano. Dependerá mais dos jovens do 
que de minha geração. Qualquer que venha ele a ser, o mais fecundo 
que se poderá realizar neste momento jaz na tarefa paciente e devota
da de formação de futuros lideres, talvez a mais realística e social
mente importante das Universidades". 

Creio que foi nesta sofrida Universidade de Brasília que Alio
mar Baleeiro deu o melhor de si, como professor, pois nem suas 
superiores obrigações na mais alta corte do Pais desviaram-no do 
magistério, do diuturno contato com os jovens, na sua certeza inte
rior de que os abalos da sociedade moderna são, muitas vezes, 
decorrentes da falta de educação jurídica, como assegurava San Tia
go Dantas na aula inaugural da Faculdade Nacional de Direito em 
1955, versando sobre "A Educação Jurídica e a Crise Brasileira". Di
zia este mestre: "Pela educação jurídica é que uma sociedade assegu
ra o predomínio dos valores éticos perenes na conduta dos indiví
duos c sobretudo dos órgãos do poder público. Pela educação jurídi
ca é que a vida social consegue ordenar-se segundo uma hierarquia 
de valores, em que''a posição suprema compete àqueles que dão à vi
da humana sentido ·e finalidade. Pela educação jurídica é que se 
imprimem no comportamento social os hábitos, as reações espontâ
neas, os elementos coativos, que orientam as atividadcs de todos pa
ra as grandes aspirações comuns". Eis aqui, em poucas c insubstituí
veis palavras. a síntese dos males de sociedades modernas. 

A consciência do papel do Direito e do Ensino, uniram Aliomar 
Baleeiro a ambos definitivamente. Mestre inflexível- e podia sê-lo, 
porque era inflexível consigo mesmo - deixou, nesta Casa que hon
rou ao longo de dez anos, as mais gratas recordações, pelo fulgor de 
sua inteligência, pela profundidade de sua cultura, pelo seu quase 
britânico senso de humor e pela simplicidade de seu trato. 

Ao afastar-s~ desta Universidade, todos os seus companheiros 
votaram sua indicação para Professor Emérito. Numa Universidade 
que só possui três. Doutores 1-!onoris Causa - Charles De Gaulc, 
Adriano Moreira c Albert Sabin- c apenas um Professor Emérito, 
Rubem Borba de Morais, esta cerimônia não tem, com certeza, a 
característica da mera cortesia, ou da festividade. Pelo contrário, ela 
trás o endosso c a seriedade da Universidade de Brasília di: hoje, que 
Aliomar Baleeiro ajudou a edificar, honrada c respeitada na 
comunidade intelectual deste País c do exterior, não apenas cm 
decorrência da competência c zelo de seus mestres c da diligência de 
seus alunos. Mais que isso talvez, porque se trata de uma Universida
de estruturada sensata c legalmente e que sabe que as leis não mu
d~m cm decorrência de fatos isolados c cfêmcros ou muito menos de 
interesses pessoais. mas apenas como conseqUência das forças so
ciais. E foram. com certeza, a partir das normas Estatutárias, ela
boradas cm 1971. que permanecem até hoje com diminutas nltera
çiics de forma c que permanecerão pelos anos vindouros. que deraM 

ftlll 
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a sust~ntação n~c~ssáriu uo d~s~nvolvim~nto ~ uprimorum~nto du 
instituição~ qu~ nilo são n~gudos n~m m~smo pelos s~us mais r~rr~
nhos d~tratores. Por tudo isso, a c~rimôniu de hoj~. de conc~ssào do 
Titulo d~ Prof~ssor Emérito a Aliomar Bale~iro, não é uma hom~nu· 
g~m. i: uma consagração. 

Simultaneument~ foram r~unidos em livro, ~m sua honra, traba· 
lhos d~ d~t.~nov~ prof~ssor~s do D~partam~nto de Direito, sob o títu· 
lo "Estudos de Direito Público", nâ pouco dias publicado, uma 
homenagem igualmente grata, justa e merecida, porqu~ grava, em 
"monum~ntum a~r~ perennius", neste estabelecimento de ensino ~ 
pesquisa, a lembrança de sua colaboração exemplar à lJniversidade 
de Brasília, sint~tizada: na !is de seu brasão, pelas sempre vivas pala· 
vras d~ Guimarães Rosa: "Cada ser humano tem seu lugar no mun· 
do ~no tempo, de acordo com sua capacidade. A missão que lhe ca
be des~mpenhar nunca i: maior qu~ a sua capacidade de des~mpenhá· 
la. Ela consiste em preencher ~ss~ lugar servindo aos seus semelhan· 
t~s ~ it v~rdade". 

Ao Prof~ssor ~ qu~rido amigo Aliomar Baleeiro, transmito os 
agrad~cim~ntos dos s~us discípulos ~ admiradores nesta Casa, ou se· 
ja. d~ toda a Universidade de Brasília. 

O SR. PRESIOENTE (Alexandre Costa)- Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 170, d~ 1974 (n9 1.254-B/73, na Casa de origem), que dis· 
põ~ sobre o exercício da prolíssão de motorista de táxi e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 474 c 475, de 1975, das Comis· 
sões: 

-de Legislação Social, favorável ao projeto nos termos 
do substitutivo que apr~senta; e 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidude do projeto e do substitutivo da Comissão de 
Legislação Social. 

Antes de colocar o item 2 da Ordem do Dia em discussão, cum
pre à Presidência prestar alguns esclarecimentos ao Plenário. 

O Projeto de Lei da Câmara n9 170/74, quando incluído em 
Ordem do Dia na sessão de li de novembro de 1975, teve a sua 
discussão adiada, a requerimento do Sr. Senador Ruy Santos, para 
audiência do Ministério do Trabalho. Decorrido, entretanto, o prazo 
regimental sem que aquele Ministério se manifestasse sobre a propo
sição, a diligência foi dispensada pelo Plenário no dia 25 de junho de 
1976. 

Tendo, todavia, chegado na presente data as informações soli
citadas, a Presidência determina a sua anexação ao projeto e a sua 
leitura pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lido o seguinte 

AVISO GMfDFfN9456 

À Sua Excelência o Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
Dignissimo Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente 

Em 26 de agosto de 1976. 

Em atenção ao Ofício SM/605, de 17 de novembro de 1975, 
encaminhado a este Ministério através da Subchcfia para Assuntos 
Parlamentares da Presidência da República, transmito a essa Casa os 
subsídios solicitados sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 170/74 
(1.254-Bj73, na Origem). 

Preliminarmente, quero esclarecer que atualmcntc tramitam na 
Cimar~ dos Deputados c no Senado Federal alguns projetas de lei 
objctivando disciplinar a profissão de motorista, sem que nenhum 
deles tenha conseguido harmonizar as reivindicações nos vários selo· 
rcs interessados, tendo c:,, vista que o aswnto reveste-se de comple
xidade, rorquanlo a atividade do motorista profissional desenvolve-

s~ nus ár~as div~rsiticadas dos transportes colctivo c individual, 
transport~s de carga e de passageiros, que sequer foram abordados 
pelos r~feridos proj~tos de lei. 

Em fac~ dessa multiplicidad~ de aspectos c: diversidade de int~· 
rcsscs essa atividad~ está submetida ao controle de dif~rentes au
toridades públicas a saber: 

a) Federuis 
Ministério dos Transportes (Departamento Nacional de: Estra· 

das de Rodagem- Conselho Nacional de Transportes); 
Ministério da Justiça (Conselho Nacional de Trânsito); e 
Ministério do Trabalho. 
b) Estaduais 
Fiscal ilação de cargas, etc, 
c) Municipais 

Serviços Municipais coordenadores de trânsito. 
Por isso, não pode: a matéria ser tratada unicamente pelo Minis· 

tério do Trabalho, já que este tem em conta o motorista enquanto 
sujeito da relação de emprego. 

Além disso, o assunto está relacionado com as categorias econó
micas e profissionais (empregadores, empregados, autônomos), com 
cooperativas, bem como serviços públicos dados em concessão, 
como i: o caso dos frotístas exclusivos dos aeroportos. 

Especificamente com respeito ao projeto em foco, não me pare· 
cede boa técnica uma regulamentação que atenda apenas ao moto· 
rista de táxi. Cabe, ainda, destacar que a exigência contida no artigo 
39 do Substitutivo é inteiramente dispensável, pois a Consolidação 
das Leis da Previdência Social no seu artigo I 46 e o artigo 600 da 
Consolidação das Leis do Trabalho já regulam o assunto. 

Com referí:ncia às disposições do artigo 49 do Substitutivo deve 
ser examinada a possibilidade de o motorista de táxi merecer uma 
melhor proteção. Salário vinculado à renda bruta apurada implica 
em deixar o trabalhador sem remuneração quando não puder exe
cutar o trabalho por condições físicas, humanas ou impossibilidades 
alheias à sua vontade. 

Registro, ainda - em termos de interesse coletivo - a falha 
maior do projeto, que é persistir no sistema de comissionamento alta· 
mente expressivo, caraz de ensejar o "desespero" do motorista na 
luta diária contra o relógio. 

A valorização do "salário produção" de maneira excessiva, no 
caso do motorista de táxi é perigosa, e é convite constante a desres
peitar-se as limitações legais de velocidade, de respeito às regras de 
tr:insito, às dirctizes sobre horário de trabalho. 

E ai temos o trabalhar mais e mais, à custa, quem sabe, de que 
estimulas para fatorar o essencial. E isto não pode ser o desejável. 
Menos ainda o incentivo pela lei. 

Ressalto, finalmente, que este Ministério, com vistas a uma solu
ção mais equânime para o caso, determinou aos Delegados Regia· 
na is do Trabalho nos Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo, Rio Gran
de do Sul, Minas Gerais e Pernambuco que organizem grupos de 
trabalho ou comissões integradas por três inspetores do trabalho 
com a finalidade de, a curto prazo, realizar amplo c profundo estudo 
sobre problemas peculiares aos motoristas de transportes coletivos c 
de táxi. O assunto deverá ser examinado tendo cm vista não apenas 
os preceitos da legislação do trabalho mas, cm especial, os contratos 
que são firmados pelos motoristas de táxi c que extrapolam as nor
mas trabalhistas consolidadas. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de csti· 
ma c consideração.- Arnaldo Pricto, Ministro do Trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9-Sccrctário. 

I:: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N~ 384, DE 1976 

Nos termos do art. 310, alrnca "b", do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de lei da Câmara n9 
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170, d~ 1974, a fim de: que seja encaminhado ao reexame da Comis· 
são de L~gislação Social. 

Justllicaçilo 

Consta na alínea b da enumeração do Parecer emitido por 
aqu~lc Órgão Técnico, ln verbis: 

"b) no artigo 49, estabdeccmos a remuneração de um 
percentual sobre a "produçilo diária", para o motorista 
empregado, de 25% (vinte e cinco por cento), quando con· 
tratado com vinculo empregaticio, c de 35% (trinta e cinco 
por cento), quando optar pelo sistema de trabalho autõ· 
nomo;" (Grifei.) 

No art. 49 da Emenda Substitutiva que acompanha o Parecer 
cm apreço, encontramos: 

"Art. 49 Sem prejuízo dos direitos assegurados aos de· 
mais trabalhadon:s, o motorista de táxi, quando em pleno 
exercício de suas atividades, fará jus: 

I -A 25% (vinte e cinco por cento) da renda bruta diá· 
ria do veiculo, se contratado com vinculo empregaticio; 

11 -A 35% (trinta e cinco por cento) da renda bruta 
diária do veiculo, se tiver optado pelo sistema de trabalho 
autõnomo, observado o§ 29 do art. J9 da Lei n9 6.094, de 30 
de agosto de 1974." (Grifei.) 

Como se verifica, o Parecer diz uma coisa, o Substitutivo diz 
outra. 

A vigcr o que estabelece o Substitutivo, o empresário de táxi es· 
tará fortemente prejudicado, porquanto "produção diária" é a féria 
do veiculo, deduzido o combustível consumido, enquanto "renda 
bruta" é a féria, sem o desconto do combustível utilizado. Na espé· 
cie, o empresário, além de remunerar o motorista com os elevados 
.percentuais estabelecidos no art. 49 da Emenda Substitutiva, sobre a 
produção diária do veiculo, terá de pagar-lhe, ainda, idênticos 
percentuais sobre o combustível que o táxi consumir, configurando, 
no caso, o combustível consumido pelo veiculo como receita, o que 
foge à realidade. 

Encontramos, ainda, na letra f da enumeração do Parecer, o 
seguinte: 

"f) considerar o acresc1mo do serviço prestado pelo 
motorista com vínculo cmprcgatício, em horário noturno, 
domingos e feriados, com base na tarifa estipulada pelas 
autoridades competentes para esses períodos, sempre 
superior à tarifa normal, nos percentuais constantes dos itens 
I e 11 do art. 49;" 

Na esp-écie, o Substitutivo oferecido estabelece procedimento 
diferente, estipulando, no seu art. 69, o seguinte: 

"Art. 69 Aplicam-se aos motoristas de táxi as disposi· 
çõcs da Consolidação das Leis do Trabalho sobre os serviços 
prestados em horário noturno, e aos domingos c feriados." 

No parecer, a aplicação da lei é excqüívcl. No Substitutivo, não. 
Como sabemos, as autoridades municipais estabelecem tarifas 

especiais, a maior, cm relação à tarifa comum, para os táxis no horá· 
rio noturno, domingos c feriados. 

Não haveria, na prática, melhor maneira de remunerar o 
motorista pelos serviços que presta nesses horários, do que pagando· 
se-lhe os percentuais consubstanciados nos incisos I c 11 do art. 49 do 
Substitutivo, sobre as tabelas especiais, o maior, vigentes para esses 
horários. 

Além do mais, se o motorista, conforme preceitua a proposição, 
vai prestar serviços na base de percentuais sobre sua produtividade, 
impossível seria outra forma de remuneração diferente da prOJlOSta 
constante do Parecer. 

Estas as ralÕes que nos levaram a solicitar dn Egrégia Mesa o 
adiamento da discussão do projeto, para rccxnmc, pela douta Com is· 

são de Legislação Social, da divergência manifesta entre: o Parecer e a 
Emenda Substitutivü que oferéceu à matéria. 

Sala das Sessões, cm 26 de agosto de 1976. - Ev11ndro Carreira. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Sc:nadores que o aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para estranhar - jã 
que deduzi pela leitura que aéaba de ser feita pelo Sr. J9-Secretário
que o Oficio enviado sobre o referido Projeto de Lei da Câmara n9 
170, de 1974, pela Mesa do Senado ou pela Comissão competente, 
cm 17 de novc:mbro de 1975, só agora foi respondido pelo Ministério 
do Trabalho. Gostaria de uma informação de V. Ex• nesse sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Como viu V. Ex•, a 
Casa já havia dispensado a informação que solicitara ao Ministério. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)-Certo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Apenas mandara 
juntar, agora, como subsidio. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -1:: só para alertar, 
cxatamente, com a devida permissão de V. Ex• e com o devido 
respeito, que necessário se torna que as autoridades do Executivo 
tenham a devida atenção para com os pedidos do Legislativo. Não é 
possível que só agora venha o Ministério do Trabalho se dirigir em 
resposta ao Legislativo, sobre um Oficio a ele enviado no dia 17 de 
novembro de 1975. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cámara 
n9 23, de 1976 (n9 1.437-C/73, na Casa de origem}, que 
transfere para as segundas-feiras os feriados que ocorrerem 
em meio de semana, e dã outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n9 460, de 1976, da Co· 
missão: 

-de Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen· 

tados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado e feita a devida comunicação à Cá· 

mara dos Deputados. 
1:: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 23, DE 1976 
(N9J,437-C/73, na origem) 

Dispõe sobre a comemoração de feriados, e aá outras pro
l'idências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica antecipada para segunda-feira a comemoração de 
feriado que ocorrer cm meio de semana, com exccçào dos dias pri· 
me iro de janeiro, sete de setembro c vinte c cinco de dezembro. 

Parágrafo único. No caso de mais de um feriado. os mesmos 
serão comemorados a partir de segunda-feira da mesma semana. 

Art. 29 Compete ao Ministério do Trabalho disciplinar a ante· 
cipaçào da comemoração de feriados determinada nesta lei. 

• 
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Art. 3Y Esta lei entrará cm vigor nu data de sua publicação, re
vogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 4: 

Discussão, cm turno suplementar, do substitutivo ao 
Projeto de Lei do Senado nY 55, de 1975, do Senhor Senador 
Osires Teixeira, que declara de utilidade pública as duas 
Pot~ncias Maçônicas Grande Oriente do Brasil e Grandes Lo
jas, os Grandes Orientes Estaduais e as Grandes Lojas Es
taduais, bem como as Lojas Filiadas às duas potências, tendo 

PARECER, sob n9 523, de 1976, da Comissão: 
-de Redaçiio, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o substitutivo. (Pausa.) 
Se nenhum Sr. Senador desejar discuti-lo, encerro a discussão. 
Encerrada. 
O substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos ter

mos do art. 318 do Regimento Interno. 
A matéria irá à Câmara dos Deputados. 

~o seguinte o substitutivo adotado: 

Redução do vencido, para o turno suplementar, do Projeto 
de Lei do Senado n9 55, de 1975, que declara de utilidade públi
ca as duas potências maçônicas Grande Oriente do Brasil e 
Grandes Lojas, os Grandes Orientes Estaduais e as Grandes 
Lojas Estaduais, bem como as Lojas filiadas às duas potências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. IY São reconhecidas de utilidade pública as duas potên
cias maçônicas Grande Oriente do Brasil e Grandes Lojas, os Gran
des Orientes Estaduais e as Grandes Lojas Estaduais e, ainda, as Lo
jas regulares filiadas a ambas as potências. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 5: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 247, de 1975, do Senhor Senador Franco Montoro, 
que assegura o amparo da Previdência Social aos Segurados 
Incapazes para o Trabalho, nos casos que indica, tendo 

PARECERES, sob n9s 498 a 500, de 1976, das Co
missões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidade; 

- de Legislação Social, favorável ao Projeto, com a 
Emenda n9 1-CLS que apresenta e voto em separado do Se
nhor Senador Franco Montoro; e 

- de Finanças, favorãvel ao Projeto e à Emenda da 
Comissão de Legislação Social. 

Em discussão o projeto e a emenda. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, 

encerrarei a discussão (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

1':: o seguinte o projeto aprovado: 
PRO.JETO I> E LEI DO SENADO N9 247, DE 1975 

As.'legura o amparo da Previdência Social aos segurados 
incapazes para o trabalho nos casos que Indica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Dê-se ao art. li da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973. a 

;q~uintc rcdaçào: 
"Art. 11. Nilo scrit concedido auxílio·docnça ou aposentadoria 

por invalidez ao ~cgurado que. cnmprovadamcnte, ingressar na 

Previdência Social portador de moléstiu ou lesão que venha, pos
teriormente, a ser invocada como causa da concessão do benefício, 
<lntcs de vinte e quatro meses do ingresso. 

Parúgrafo único. Ao segurauo que, por sua iniciativa ou do Ins
tituto Nacional de Pn:vidênciu Social (INPS), submeter-se a exame 
médico perante a Previdência Social quando do ingresso em emprego 
ou atividade sujeita ao regime desta lei, se considerado apto para o 
trabulho, não será aplicável a norma deste artigo". 

Art. 29 Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votação a 
Emenda n9 1-CLS. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer scn
t:ldos: (Pausa.) Aprovada. 

A mati:ria vai à Comissão de Redução, para redigir o vencido. 
É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N9 1- CLS 

Dê-se ao parágrafo único do art. II da Lei n9 5.890, de 8 de 
junho de 1973, constante do art. J9 do Projeto, a seguinte redução: 

"Art. 11 ....................................... . 
Parágrafo único. A comprovação a que se refere o pre

sente artigo ueverá ser precedida de inquérito que conclua 
pela convicção de que o segurado, ao ingressar na Previdên
cia Social. já tinha ciência do mal ou lesão. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA- A L. Pronuncia o se
guinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os inimigos não mandam Oores, mas desta vez estão mandando. 
Não há mais inimigos, todos se aconchegam à sombra da morte e 
persignam-se diante da mesma fi:. Uns clamam alto a união dos 
tempos; outros, em silêncio. sacodem no peito as emoções desencon
trudas mas dirigidas. De longe, é possível que haja espectadores 
indiferentes. mas é difícil encontrar um coraÇão trancado no rancor. 

Todo o Brasil parou e sentiu a morte do ex-Presidente Juscelino 
K ubitschek de Oliveira. Na Amazônia, nos sertões do Nordeste, nos 
campos dos goitacazes, em piratininga, nos pampas- o sentimento 
brasileiro uniu-se de pesar c de lembranças. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE)- Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA- AL)- Com muito 
prazer. Senador Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Senador Tcotônio 
Vilela. cm Pernambuco, onde me encontrava, a notícia do trágico 
desaparecimento do saudoso ex-Presidente Juscelino Kubitschck 
explodiu como se fosse a desintegração do átomo do sentimento, 
ferindo c fazendo sangrar profundamente a alma nacional. Todos 
nós, homens do nordeste, temos sempre presente as grandes realiza
ções do seu governo, especialmente a SUDENE, marco inicial do 
desenvolvimento nordestino, implantado de maneira singular, cm 
cujo Conselho Deliberativo participam todos os governadores da 
região. E. ainda mais, subordinado diretamentc à Presidência da 
República, conseqUentemente com status ministerial, possibilitando 
ao Presidente o acompanhamento dos principais problemas do 
Nordeste. Infelizmente foi modificada essa prerrogativa, passando a 
Superintendência Regional do Nordeste a simples Departamento do 
Ministério do Interior. Talvc1. seja esse um dos motivos que vem 
dificultando o progresso c o desenvolvimento da nossa região. A 
SUDENE cstil minguando dia a dia c com ela também as nossas 
esperanças. Por tudo issn, c tamhém pelo exemplo do otimismo que 
nos legou c do qual Brasília o cxprcso.a t;lo bem, estamos nesta hora. 
cm nome de Pcrnamhuco. unindo as nossas palavras ;) palavra 
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brilhunt~ d~ V. Ex• pi.trU lumc:ntar mais uma vc:z o dc:saparc:cimc:nto 
desse: brasileiro~ c:Slitdistu. 

O Slt TEOTÜNIO VILELA (ARENA - AL) - Muito 
obrigado, Sc:nhor Scnitdor !'aula Guerra. 

O p~sur ~comum, as lembranças i: que suscitum algo de novo nu 
;dmu nucionul: o temu da lib~rdade. 

Sei, Sr. Presid~nte, qu~ o Senado vai homcnageur o ilustre ho
mem público, filho de do nu Júlia. Não estou me ant~cipando por pre
cipitação; antes de: mim, outros Senadores já falaram. E se agora fa
lo~ simplc:smc:nte porque já não contenho as emoções e as reflexões. 
Não falo por falar, mas por sentir a alma inquieta, sôfrega, 
incontrolávd, sobrecarregada de solicitações e apelos, arrebatada de 
sons ~clamores, arrastada pelos tempos de ontem, de hoje e de ama
nhã c:m succ:ssivas mdamorfoses até chegar, trêmula c: contrita, ao tú
mulo d~ J usc~lino e descobrir que ali não jaz, mas vive o tema da 
liberdade. 

Não foi um paladino, um gênio, um mito - foi mais que isso: 
um cidadão comum que se fez herói, depois de lutar muito, acertan
do e errando, mas sempre com inteligência e amor, sensibilidade e 
respc:ito, principalmente com a qualidade rara de saber valorizar tu
do que fazia ou tocava e vibrar com tudo que a imaginação lhe ofere
cia. Juscelino passou a ser uma pessoa de casa, familiar, um herói 
doméstico, um ser íntimo da gente, uma criatura como outra qual
quer, mas com qualquer coisa impressionante de atração irresistivel e 
jovialidade penetrante. O povo não se prostra diante dele, carrega-o 
nos braços, como os lideres populares de antigamente ou os ases es
portivos de: hoje:. 

É que Juscelino descobriu, talvez por inspiração de Mário de 
Andrade:, o c:scritor e poeta paulista, que amar não é verbo intransiti· 
vo, mas transitivo direto. E no poder descobriu, de pronto, que 
governar é também verbo transitivo direto, isto é, "o que exprime 
acão que passa ou transita do sujeito a um objeto direto". E não fez 
outra coisa senão isso -amando ou governando. Diria mesmo que 
amar e governar fundiram-se em um só verbo, ao menos tão entrosa
dos e íntimos que nunca soube governar sem amar ou amar o Brasil 
prescindindo da noção de governo. Governando o Brasil teria que 
perdoar para amar - e todos nos lembramos de Jacareacanga e 
Aragarças, da revista Maquis e outras publicações violentamente 
contrárias ao seu governo e à sua pessoa. Amando o Brasil, teria que 
amar o seu governo, ainda que dele discordasse, mesmo porque 
amar não é ser subserviente. E por assim entender as sutilez~s do 
bem - único objctivo de sua vida - é que, no exílio, em modesto 
quarto de hotel em Nova Iorque ou Lisboa, chorou amando o Brasil 
com a mesma brasilidadc emotiva que o levou a amar chorando 
Brasília redescoberta c consolidada, anos depois de passar a faixa 
presidencial. 

As manifestações que cercam a morte trágica do ex-Presidente 
exigem os nossos cuidados e a nossa atenção. Uma das prerrogativas 
ainda v~! idas do parlamentar é interligar o Estado com a Nação, scn· 
ti r-lhes as rcaçõcs c analisar, em resguardo dos interesses do povo, as 
dissonâncias c consonâncias porventura existentes. As instituições 
não sobrevivem sem apoio da opinião pública, .:!.:; mesmo modo que 
a vontade politica do povo não se ordena sem que não encontre ins
tituições que interpretem as suas aspirações. 

O Parlamento, se vivo, reflete os encantos ou desencantos das 
populações que lhe dão representatividade. Sabemos do pouco que 
somos, mas tudo é muito quando se tem a consciência da escassez c a 
determinação de valorizar as partículas mais reduzidas. Será isso, tal· 
vez. a forma humana de reproduzir o milagre da multiplicação dos 
pães. 

Sr. Presidente, não me move aqui o propósito gratuito de exal
tar, pura c simplesmente, o governo c o homem contra os quais me 
coloquei, tempos atrás, quando Deputado estadual, seguindo a linha 
política da UDN. partido a que então pertencia. Nada me dói pelas 
discordilncias antigas com n entiio Presidente da República: c nada 
me impede, hoje. de orgulhar-me do seu porte histórico de estadista c 

de cidadão brasileiro c:xemplar da nossa raça. Não exemplar por ser 
um puro, um santo, um mito ou um gênio; não, a sua exemplaridade 
vem .:xutamente da condição de ser um homem comum que se fez 
grande ;,proveiwndo em largo estilo as qualidades dominantes do po
vo, sef!l perder, no governo, as características e as aspirações do ho
mem bntsileiro. O que Juscelino mais conseguiu, e dai o seu triunfo, 
foi canalizar, burilar, comandar, com amor e alegria, argúcia e 
pertinácia, parcelas vivas dos anseios nacionais, dentro de um estilo 
de govc:rnação que podia ser discutível mas respaldado por uma 
maioria popular indiscutível,; que podia não contentar a todos, o que 
~ eminc:ntemente democrático, mas contentava a grande parte do po
vo, que se revelava entusiasta do seu trabalho. 

E tornou-se realmente grande, marcando a sua obra administra
tiva um divisor no processo de desenvolvimento integrado do Pais. 
Mui to maior, entretanto, seria no ostracismo, ao prova'r, com sua 
obstinada crença no Brasil, que a liberdade durante o seu governo 
não fora um ato de tolerância demagógica e nem um perigo para as 
instituições, mas um ato de amor à Democracia e ao povo. Tanto is
so é: verdade que, punido pela Revolução, continuou o mesmo ho
mem jovial, sem ódio e sem recalque, mas encarnando, sem qualquer 
radicalismo e sem passar recibo de mágoa, o triunfo contraditório da 
liberdade, que o brilho dos seus olhos, a sonoridade das suas garga
lhadas, a sobriedade politica diante das manifestações de rua, as 
apreensões afetivas pelo bom desempenho do governo e melhor 
desfecho para o destino do Brasil não conseguiam esconder. 

Não estou aqui, Sr. Presidente, para simplesmente louvar, num 
ato de capitulação oportunista, a figura do estadista morto, mas para 
caracterizar a sua importância, expressa nas emoções populares, na 
conjuntura politica que envolve a todos nós, governantes e gover
nados. Conjuntura em que os fenômenos sociais, como é comum nos 
regimes transitórios, facilmente se transformam em fenômenos polí
ticos. Uma vez rompidas as fronteiras, característica do arbítrio, 
entre os problemas políticos, económicos e sociais, as áreas especifi
cas de cada um deles, que na normalidade funcionam como vasos 
comunicantes rigorosamente controlados, nd anormalidade simples
mente se invadem, se confundem e tumultuam-se entre si, a ponto de 
se dizer, ao talante da circunstância, que um é outro, ou todos são a 
mesma coisa, quando cada qual é diferente. Essas confusões nos têm 
custado graves vexames, erros de diretrizes, falsas conclusões. Nessa 
trilha, a rigor, nunca se sabe o bem ou o mal que se faz a qualquer 
dos problemas. Às vezes o remédio para um era para outro e 
necessariamente o efeito se dá inteiramente fora das expectativas. 
Acerta-se mais pelo acaso do que pela escolha do remédio. E qual)do 
se erra, a culpa i: do doente, que ou é irrecuperável ou é intolerante. 

O ex-Presidente desaparecido não precisa do depoimento dos 
seus antigos adversários para que a história venha a considerá-lo 
maior do que já o julga a opinião pública. Se alguma coisa Juscelino 
teria desejado, e se tanto ouso alcançar o valor que emprestava a 
tudo que é Brasil e à brasilidade extremada do seu espírito, seria a 
sua reconciliação com o poder revolucionário. Não teria ele tanta 
mágoa de ser cassado quanto tinha do Brasil mostrar-se tão estra
nhamente dividido entre bons c maus, sem chance alguma destes re
cuperarem dignamente a imagem perdida. Até os condcndos em pri
são celular podem amanhã, pelo seu comportamento, de acordo com 
os Códigos, recuperar a liberdade antes de cumprir a pena. As pu
nições politicas, ao contrário, terminada a pena, continuam privan- . 
do os punidos de todos os direitos que a punição lhe impusera por 
tempo determinado. Essa condenação perpétua, sem apelação e sem 
perdão, extinta a pena c as razões que a impuseram, é que cria o desti
no pré-datado dos eternos "maus". E isso, o·'scntimcnto brasileiro 
simplesmente repele. E por isso é que o 'povo publicamente "absol
veu" o ex-Presidente, carregando-o nos braços por entre cânticos, 
hinos, soluços, palmas, vivas, tristezas c alegrias - simbólicos c 
cmhlcmúticos ingredientes de uma marcha para o futuro, de uma 
escalada sublime, sem a contrição oprimida do irrcmcdi{lvcl c sem a 
cxultnç~o dcsmcdidu da irracionalidade, uma caminhada de cinco 
horas que nf10 terminaria no cemitério mas prosseguiria. sepultado o 
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~xtinto, na esp~rançu do t~mpo, na confiança dos homens~ na provi
dênciil divina. 

Ess~s múltiplos uspetos d~ um sepultam~nto não silo comuns; a:. 
rcaçõ~s unissonas por toda part~ nos dilo conta d~ qu~ ~~ a mort~ 
l~vou J uscclino dos s~us familiar~s. foi para qu~ ~ss~ sacrifício o 
r~condu1.iss~. uclamado, à consid~raçào nacional, qu~ dei~ s~ afastu· 
ra ~m silêncio cuidadoso mas certa d~ qu~ d~ r~úne, em nossos dius, 
a sonw d;ts virtud~s e vicissitud~s qu~ faz~m o orgulho d~ um povo c 
d~ uma JW<;1to. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- P~rmite V, Ex• um apar· 
te'! 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA - AL) - Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Franco 1\lontoro (MDB- SP)- Dcs~jo me congratular 
com a magnifica p~ça com que V. Ex• se refere à figura do Presi
dente Juscelino Kubitschek e pela ênfase que dã a ~ssa colocaç~o. 
Diss~ V. Ex•. muito bem: "não vim para louvar apenas, mas para 
sali~ntar a importância politica, social e nacional da vida e da morte 
do ex-Presidente Juscelino Kubitschek", E V, Ex• ressaltou, preci· 
samente. esta nota que todo o Brasil vê, que a Nação brasileira, uni· 
da, aponta como o grande serviço deixado por ocasião da morte do 
grande Presidente: é o apelo à união, à reconciliação, para que a 
família não continue dividida. Nesta alocução de V, Ex•, proferida 
neste plenário, por um representante da Aliança Renovadora Nacio
nal. acentua-se o sentido nacional, suprapartidário, porque não é 
possível amesquinhar este grande apelo de unidade, com a bandeira 
ou com o favorecimento a um partido. V. Ex•, com a dupla autorida· 
de de Senador e Senador da ARENA, mostra muito bem que, acima 
de partidos, esta é a grande aspiração do povo brasileiro, que se sinte· 
tiza na figura e na imagem do grande Presidente. Congratulo-me 
com V. Ex• e com o Senado pela contribuição que V. Ex• mais uma 
vez dú ao aperfeiçoamento da vida pública brasileira. 

, O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA- AL)- Muito obri
gado, nobre Senador Franco Montoro. 

Assim é que ressurge, esplêndido e integral, diante de um povo 
comovido mas determinado a não dar à morte o sentido da finitude e 
sim da plenitude da vida. Essa, a sensação quase física de que o ho
mem não se foi mas chegou- e tudo isso compõe um quadro impres· 
sionante de indicadores que não podem e não devem escapar à argú· 
cia politica de quem ainda se julgar capaz de bem servir na solução 
ou menos no encaminhamento das soluções aos graves impasses da 
hora presente. Impasses que não se fizeram hoje, mas que hoje gri
tam mais forte, como é forte a gota d'água num copo cheio até as 
bordas. 

O comportamento popular não é um mistério, é uma indicação 
social. Não há silêncio eterno, como sob as campas. nas intimidades 
secretas da opinião pública. O coração não é um sepulcro mas uma 
casa de amor; e o espírito humano não se deixa amarrar, ainda que 
quieto pareça domado. A morte-vida de Juscelino é a consubstancia· 
ção do seu pensamento político cm pacífico mas forte vontade popu· 
lar, cm soberania popular. Soberania sim, porque Brasília, no dia do 
sepultamento do ex-Presidente, tornou-se, de repente, uma cidade 
ocupada pela opinião pública, c o Brasil viveu um instante de sonho 
fora da rotina. Os soluços com palmas c as palmas com soluços -
saudade c esperança, dor c alegria - cm nenhum momento a opi· 
niào pública se abateu ou se extremou, antes, de cabeça erguida, tra· 
gava a amargura como quem vence, confiante, um trecho difícil da 
escalada que de qualquer modo será vitoriosa. 

Nesse gesto, Sr. Presidente, é que está a grandeza da índole do 
povo brasileiro. E não se diga amanhã que foram os comunistas que 
enterraram Juscelino. Lá estavam, como diriam os cronistas do 
Império, lá estavam clero, povo e nobreza. Todos, atraídos por Juscc· 
lino, riJ!orosamente não foram lá apenas para depositar um adeus 
mas para colher uma esperança. Sim, a esperança que faz com que o 
eminente Senador da Oposiçiio, Paulo Rrossard, pergunte, comovido 

~ conliunte, se nào í: ~sta a hora de lembrarmo-nos de que todos t~m 
iguais d~veres ~devem ter direitos iguais em sua terra. Sim, a csperan· 
ça que fal com que o povo consciente e pacificamente exerça as suas 
obrigações sentimentais e espirituais numa demonstração histórica 
d~ valorilação de sua soberania. Sim, esperança que fez o Presidente: 
Ernesto Geisd decretar luto oficial por um punido da Revolução, u 
quem só se atribui deveres, reconhec~ndo, assim, muito mais as 
qualidades do homem do que a função pr~sidencial que exercera, 
pois é: fácil concluir que se a morte não exime o tirano da tirania, tam· 
bi:m não exime: o punido da punição. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- V, Ex• me permite um 
aparte:'! 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA- AL)- Com muito 
praLer. 

O Sr. Agcnor María (MDB- RN)- Senador Teotónio Vilela, 
este hino de louvor, de amor e de esperança que V, Ex•, nesta tarde, 
tão sábia e humanamente estã tecendo, faz com que eu, um humilde 
Senador do Nordeste, peça permissão para relatar um fato. Domin· 
go, dia 8. encontrava-me no aeroporto da Capital quando avistei, 
sentado num banco, humildemente, a figura do ex-Presidente Jusce· 
lino Kubitschek de Oliveira. Aproximei-me dele e conversamos 
durante, aproximadamente, 20 minutos. S. Ex•, tão perto do domin· 
go trágico que o levara, dizia-me da sua grande satisfação, do seu 
grande amor e da sua grande esperança pela fazenda-modelo que ti
nha aqui cm Luziânia. E me convidava a mim, um humilde Senador, 
para conhecer em companhia dele aquela fazenda, pois ele acredita
va que o cerrado podia oferecer condições magníficas à agricultura 
brasileira. E no domingo último, numa convenção em Campina 
G randc, na Paraíba, tomei conhecimento da morte do ex-Presidente. 
Um orador, da tribuna, parou e solicitou um minuto de silêncio. E 
posso afirmar a V. Ex• e à Casa que mais de duas mil pessoas se 
encontravam naquele teatro, e durante mais de dois minutos se fez 
um siiC:ncio de choro e de comoção. Portanto, parabenizo-me com V. 
Ex• porque o ex-Presidente Juscelino Kubitschek, que tanto traba
lhou, em vida, para unir este País, morrendo, abriu, realmente, os ca
minhos para encontrarmos a paz que tanto buscamos. Muito obriga
do a V. Ex•. 

O SR. TEOT()NIO VILELA (ARENA - AL) - Muito 
obrigado a V. Ex• nobre Senador Agenor Maria. 

O Presidente Ernesto Geisel, ao decretar luto oficial de três dias 
- c bem poderia ter completado todo o elenco de honras aliciais a 
que têm direito os presidentes mortos, porque quem faz o mais faz o 
menos- sem dúvida alguma quebrou o tabu da intocabilidade anti· 
revisionista das sanções políticas. E' não quebrou por uma declinação 
do arbítrio, mas por uma nova intuição das coisas. E como diriam os 
cronistas imperiais: clero, povo e nobreza sentiram-se, de repente, 
envolvidos num só sentimento, exatamentc o que dominara a vida de 
Juscelino- o sentimento de brasilidade, 

Esse sentimento, Sr. Presidente, o grande senhor das ruas, que 
comandou scrcn:tmcntc mas de maneira decidida as homenagens a 
Juscelino Kubitschck de Oliveira. E foi esse sentimento de brasilida
dc o seu grande farol, a luz da compreensão que o guiou dentro dos 
percalços naturais que a chefia de uma nação jovem c complexa 
como o Brasil oferece aos seus governantes. Valeu-lhe o senso das 
responsabilidades nacionais cm todas as suas dimensões, e por isso 
ele próprio cristali?.Ou-se em sentimento, não mudou de índole c nem 
de afeto, não se julgou outro homem, fez-se forte com as fraquezas 
brasileiras, graças à percepção de que o grande nasce pequeno c só a 
confiança no trabalho e no futuro, com alegria c destemor, é capaz 
de merecer a bênção divina c a consagração da vitória. O otimismo 
crédulo, a pertinácia dogmútica c a comunicação contagiante fizeram 
das suas metas um objctivo nacional e não uma imposição nacional. 
Da mesma forma que a aceitação plena do jogo dcmocr{ttico, mesmo 
recebendo violências incompreensíveis c incompatíveis com a lisura 
desse m~smo jogo, niio rccchcria do seu governo apenas tolcrflncia, 
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mas a comp~n~traçào p~rsuasiva c: tranqUilizadora de: que: os ar
roubos políticos fazc:m purt~ da imaturidade cívica s~m que: com isso 
p~rcam towlmc:ntc: as suas orig~ns patrióticas. 

O s~u r~spdto ao constitucionalismo c à democracia não seria 
propriam~nt~ uma d~voçào a princípios estudados mas uma consa
graçrlo à c:xp~ri~ncia vivida pelo povo brasileiro, de que c:lc: era a 
súmula presidencial. Não foi um doutrinador, mas um praticant~. 
Nessa condição é: qu~ mais facilmente se: identificava com a alma 
popular c tanto se afligia, c:squc:cendo a própria dor, ao vé:-la ansiar 
pelo constitucionalismo democrático como forma essencial de vida; 
da mesma forma como se preocupava com a consolidação do ideal 
revolucionário. Sabia dr:, como dizia Camus, se não me falha a 
memória, que "o poder i: triste no mundo moderno", e muito mais 
triste ainda í: ~xercé:-lo num ambiente de radicalização errante e 
dcsí:rtico de afetividades criativas, 

A percepção minudr:nte das qualidades e irregularidades do 
homem brasildro, talvez facilitada pela experiência de médico clíni
co, levou-o a uma concepção aprimorada de como tratar os proble
mas e as pessoas, quase que de forma magistral, conhecendo-se as 
suas deficiências de liderança politica tradicional. A verdade é: que se 
não comandava um partido, comandava o povo. E por isso é que 
menos partidariamente do que domesticamente conseguiu substituir 
na Administração e no cor:1ção do povo a imemorial saudade de coi
sas que não tínhamos mas que viviam como quê numa espécie de pas
sado mágico, pela esperança de coisas que passamos a ter de algum 
modo: conseguiu ainda substituir o clássico ceticismo austero do 
podr:r pela imaginação jovial do poder, o sentimento de pauperismo 
pelo de prosperidade, a missão de morrer pelo país pela de viver pelo 
~ais, a tristeza enfadonha do poder pela alegria exuberante do poder. 
E possível qur: nem tudo tenha sido assim, mas é certo que se empe
nhou para que assim fosse, e nisso é que está o traço firme e deter
minado do estadista, que não se sobrepõe aos governados só por ser 
governante mas, sobretudo, porque tem engenho e arte para tran
qüilizar a todos nos momentos de procela, principalmente pela 
mensagem de confiança e convicção nas coisas. 

Sua trágica morte na estrada, sua vida de uma dignidade como
vedora no ostracismo político, seu corpo carregado pelo povo no 
Rio c em Brasília, por entre vivas e lágrimas, cantos c soluços, mc:re· 
cem mais que uma renexão de 24 horas, tel'!lpo que ele estipuiava 
para ser esquecido, mas um estudo da alma encantadora das ruas, de 
que falava o velho cronista João do Rio, alma que Juscelino encar
nou mais do que ninguém no poder, c daí partíssemos para um rc· 
encontro dos desencontros, considerando que o sinal do povo é o 
sinal dos tempos c das oportunidades. E felizes aqueles que aceitam, 
mesmo contra suas previsões, a intuição fantástica das coisas, que é a 
alma sutil dos imponderáveis. 

Desfigurado entre as ferragens do automóvel que criou, ao lado 
do amigo que nunca abandonou, o motorista que o acompanhava 
desde a Prefeitura de Belo Horizonte, nos escombros do desastre fo
ram ainda encontrados restos de biscoito, uma toalha de mesa, uma 
pasta c uma escova de denteS: por fim uma carteira de identidade que 
indicava ali encontrar-se Juscelino Kubitschck de Oliveira. 
Irreconhecível fisicamente pelo desastre c politicamente pela lei, era 
um corpo qu:~lqucr a mais à margem da estrada num domingo 
qualquer de agosto. De repente, a perícia c a opinião pública identifi
caram o morto c cilo, Juscelino Kubitschck de Oliveira de volta à 
plenitude da consciência nacional. 

Isso indica que há uma consciência nacional cm torno de pes
soas, coisas c instituições. Isso indica que o homem de barriga cheia 
ou de barriga vazia quer a sua liberdade para escolher, amar, ir c vir 
pelos caminhos do Brasil c pelos desígnios dos seus governantes. Isso 
indica que se Juscelino governou democraticamente durante cinco 
anos, eleito pelo povo, assumindo c deixando o governo na data 
determinada pela Constituição, entre 21 c IIi anos passados, ê de se 

admitir que a Nação hoje encontre-se um pouco mais educada c um 
pouco mais enriquecida, civilizada, portanto, para retomar com mais 
vigor, o roteiro democrático que ficou atrás, se é: verdade que quer ir 
para frente. 

A morte de Juscelino trouxe um dado novo à situação politica 
nacional. O que ele quis fazer vivo e não conseguiu, alcançou depois 
de morto: viabilizar o congraçamento nacional em torno da brasi· 
!idade democrática. O ato do Presidente Ernesto Geiscl decretando 
luto oficial por três dias não i: um ato que se enquadre na rotina do 
processo, i: antes um ato de alvissaras pelas boas novas da idéia revo
lucionária, em áreas até: então conlinadas no degredo. 

A mensagem de I q de março de 1975 continua de pi: e de pé: está 
o Brasil para desc:nvolvé:-la até: o seu ingresso no Estado Dc:mocráti· 
co, que a hora propicia, de um lado pelo cansaço dos dispositivos c: 
mecanisl'!los da excepcionalidade, criados para uma certa circunstân· 
cia, de outro pelas novas realidades, tais como o comportamento 
respeitável das populações brasileiras na esperança do estado de 
direito. 

Será isso impossível e absurdo? Pela experiência de Juscelino, vi· 
mos que não, Pela gratidão do povo ao seu desempenho como gover
nante e como cidadão, vimos que não. Pela convicção no espírito pú· 
blico de que a ordenação da liberdade, tanto para os governados, 
quanto para os governantes, é: um problema nacional urgente, vimos 
que não. Pelo reconhecimento dos países desenvolvidos e sua histó· 
ria de que não há qualquer connito entre democracia e desenvolvi· 
mento, sabemos que não. Pela consagração dos povos, que cultuam 
o ideal democrático, à lei como única força civilizada de garantir 
segurança entre deveres e direitos dos cidadãos, sabemos que não. Vi
mos e sabemos, assim, que o Brasil não é: estranho e nem i.nfenso ao 
constitucionalismo, em que o império da lei confere carâter demo· 
crático à governação do povo. 

Essa a renc:xão que nos proporciona a morte do ex-Presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

A homenagem que lhe posso prestar, passadas as discordâncias 
e os anos, é: dizer que a sua lição de democracia e de humildade 
patriótica calou tão fundo na alma do povo, que o próprio povo, ao 
reverenciá-lo morto, transmitiu-a aos vivos, com a real sensação de 
que ou nos reconciliamos todos em torno dos compromissos assu· 
midos pela Revolução com a democracia ou teremos que nos acomo· 
dar à má fortuna de só reconhecer a legitima paz nacional quando a 
morte de um sofrido e amado líder chocar o nosso espírito adormc· 
cido com a memória histórica dos seus feitos. 

É oportuno saber quantos lideres políticos restam, uma vez que 
há muito tempo destruímos a sementeira de lideranças. 

A apreciação final, Sr. Presidente, em torno da morte do ex-Prc· 
sidcntc Juscelino, me é sugerida pela solidariedade social que 
humanizou o corpo já desprovido de condição humana. Há mortos 
que morrem mais ainda quando caminham para a sepultura, c há ou· 
tros que quanto mais se aproximam da lousa mais vivos ressoam no 
calor dos seus admiradores. Juscelino foi dos raríssimos cm que a 
marcha funerária quase que se transformou numa marcha triunfal. 
Na verdade o amor cívico não se enterra, sobrevive no coração do 
povo c da história. Mas no caso de Juscelino a humanização era tão 
candente que passou a se confundir, sem propósito deliberado, cm 
reivindicação dos motivos que lhe engrandeceram a vida política. 

Queria-se, Sr. Presidente, mais que a saudade, testemunhar apre· 
ço à liberdade. 

Olhai, Presidente Ernesto Gciscl, a alma encantadora das ruas, é 
u nossa alma wmbém perene c eterna. (Muito bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 



S. E.1 1 n~.~ ~o;tft pr~s~ntc. 

Con,·cd<l a p•tl•tvra ao twhre Senador Ev~l:\sio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (tvl DH- SC. Pronunci>~ 11 seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. ScrHtdorcs: 

De inc!,!úl'cl impnrt<incia no sctor d;~ ;~Jimcnwçfto, a carne de 
porco i: praticada, no Br;~sil, dentro de uma "estrutura famili<tr, cm 
h;tscs C<>luniats c com rend<ts insignificantes, sem aplicação de• 
mdhor tecnologia", cnnformc assinal:tm os rcbtórios oficiais sobre 
o :tssunto. 

Em Santa C;~tarina. a suinocultura ocupa lug:tr de destaque. No 
subsetor produtos animais, a carne suína oferece o m•tior valor 
económico, com uma col:tbor:tçiio, no valor bruto da produção 
c:llarinense, de 12,75~(. no último ano, desfrutundo o 3Y lugar, logo 
depois do milhü, produto dirct;~mcntc ligado à suinocultura. 

:\pcs:tr d:t estrutura fundiúri:t cm que predomina o minifúndio c 
d<t topografia :~cidenwda. Santa Caturina possui tradição na criação 
de porcos. Cerca de 164.000 estabelecimentos se dedicam ao setor 
primúrio dcssu atividadc. ddes dependendo aproximadamente 
duzentas c cinqUenHt mil pessoas, isto é. cinqUenta mil famílias. No 
setor industrial dczesscis frigoríficos dependem do fornecimento d;~ 
matéria-prima produzida no Estado. 

É importante ressaltar que o número de pesso;~s dirct;tmentc 
ocupadas pd:.t indústria suinícola de meu Estudo gira em torno de 
4.500 c, considerando-se que cada emprego direto ger:t 4 indirctos. o 
número de pcsso:ts envolvidas na industrialização de suínos i: da 
ordem de IS mil aproximadamente. 

!'vl:tis de tr<:s milhties c cento e cinqUenta mil cabeças formam o 
re0anho suíno do Estado catarinense que. de acordo com os estudos 

oli.:iais. estú assim distribuído: 
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l>istribui~ilo do rebanho suíno ratarinense 
pelas regiões do Estado: Ano de 1970 

Rcgiiio 

Oeste ................................ . 
Vuk dn Rio dn Pei.\~ ................... . 
Campos de Ltgcs ..................... . 
Canoinhas ........................... . 
Vale do IWJaÍ ......................... . 
Litoral de São Fmncisco ............... . 
Florianópolis ......................... . 
Sul .................................. . 

FontcdcCunsult:t: IBGE-1970 

Rebanho 
Efetivo 

1.261.92 7 
757.156 
217.682 
208 217 
331.255 
63.096 
78.870 

236.615 

% 

40 
24 
6,9 
6,9 

10,5 
2 
2,5 
7,5 

Os d>td<b ;teim;c, c.\tr>tidos do I BG E, srw de 1970. Entret>tnto, (l 

yuadn> nos di>~s atuais ~ o mesmo, segundo estimativas das autori· 
dadcs l'>ttarincnscs. 

Registre-se que n:ts regiões produtoras de milho, se concentra o 
ni:ttório de suír10S de Santa C:ttarina, onde predominam as raças 
Duroc. Landracc c L:trge White. O cruzamento de r<~ças é c.xpediente 
empregado pclns criadores, a fim de conseguir o "rcndimentn de car· 
ca•:a acim<~ da médhr obtid<t com ;tnim:tis puros". 

Anualmente. siio abatidos 1.040.000 animais do rebanho suíno 
catarincnsc. Do total, 156.000 sfto do tipo exportação, o que 
demonstnt a preocup;u;rco do nosso cri:tdor cm melhorar o patrimô· 
nio gcnétko. Ali[IS, nesse rarticular, Santa Catarimt dispõe do maior 
plantel de reprodutores inscritos no pig book do Pais, conforme :t 
Associaçii,, Cat:trincnse de Criadores de Suínos, que organizou o 
quadro :tbaixo. sobre a participação das Unidades brasileiras, 
colocando-se Sanw C<tt<trin<t, nesse setor. numa posição de relevo 
dentro do Brasil. 

Animais inscritos no Pig Book do Br:tsil 

1970/75 

Estados 
1970 

Santa Catarina •• o ••• o o •••••• o •• o 1.756 
R.G.doSul ••••• o •••• o ••• o. o ••• o 4.861 
São P<tulo •••• o ••••••••••••••• o o 1.303 
Par:tnú • o ••••••• o ••••••••• o ••••• 1.264 
M in;~s Gerais •• o •••••••••••••••• 

Outros Estados ••• o ••••• o •••••••• 470 

Total ••••••• o •••••••••••••••••• 9.654 
18.186 
23.348 
30.901 

Em 1975, os criadores de S:mta C3tarina cxport3ram 1.226 
rerrndutorcs para outros Estados, no valor de CrS 2.740.500,00. Ao 
mesmo tempo, os rebanhos catarinenscs estão em constante rcno· 
vaçilo de linhagem, com a importação de :tnimais das raças Duroc, 
Lrrgc White c Hampshire. principalmente dos Estados unidos. 
Dc~cnvoll'c·sc no Estado um programa de sclcç~to c melhoramento, 
com apoio nas Estações de Teste de Reprodutores Suínos. 

Jlú. portanto, nn meu btado, uma experiência no 'ctor da pro· 
duç;lo de .ilimcnt(~;, que precisa ser c~timulada c orientada pelo 

Número de reprodurores inscritos 

1971 1972 1973 1974 

2.535 6.938 10.205 15.260 
4.174 5.694 6.658 7.033 
2.168 3.538 3.651 4.138 
1.141 1.687 1.878 2.610 

223 1.016 1.722 
1.514 151 40 138 

11.352 18.186 23.3411 30.901 

1975 

25.997 
10.064 
4.300 
2.566 
2.341 

153 

45.411 

Poder Público. O Er{trio se beneficia do esforço do proprictúrio rural 
que se dedica it suinocultura, sem que os órgãos da Defesa Sanitária 
executem assistência técnica nos moldes exigidos. 

Publicações oficiais enfatizam a necessidade de um Programa 
de Extensão Rural que ado te estratégia capaz de atender "ao pro· 
dutor numa orientação ordenada c direta, com objctivos que cor· 
respondam à rcduçilo dos cutsos de produção c procurem aprimorar 
a qualidade c a produtividade do pl:tntcl". 

f.: vcrdudc que sete indústrias frigorífrcus estaduais empregam 
"equipe técnicu própria. no utcndimento cfctivo aos produtores 
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~ngujudos nu programa d~ int~graçào". Mas a açüo gov~rnamcnt<tl 
d~vcria cxp<mdir-sc no sentido d~ Ht~ndcr ao p~qucno produtor, qu~ 
se vê obrigado à vinculação com os frigorilicos, a lim d~ cons~guir 
assisti:ncia. 

A indústria privada realiza sua função assist~ncial ao criador. 
procurando harmoniz<tr melhor produção c maior lucro. s~u 
intcress~ i: dispor de mati:ria-prima d~ maior rendim~nto industrial, 
a lim de qu~ possa ofer~c.:r produtos d~ melhor qualidade. 

Em r.:lação à suinocultura, a p~squisa at~nd~ • .:v~ntualm~nte, 
ao produtor: mas apresenta resultados mod~stos. O c~ntro Nacional 
de Pesquisas em Suínos, da EMBRAPA, criado, ~m 1975, na cidad~ 
de Concórdia, ainda se encontra ~m fas~ d~ implantação. Já montou 
a primeira Central de Inseminação Artilicial, também ~m Concór
dia, onde pr~tl:nde d~s~nvolver um programa-piloto qu~ ddina, a 
curto prazo, o proc~sso mais ~lici~nte d~ difusão tecnológica. 

Relatórios oliciais apontam o abate de 1.358.400 cabeças. ~m 
1975, somente nas indústrias inspecionadas p~lo DIPOA. E apre· 
visüo para o pró.ximo ano acr~sc~nta 475.300 cab~ças àqucl~ total. 

Está, portanto, demonstrada a importância da suinocultura 
para o Estado d~ Santa Catarina. Entretanto, o esforço dos cria
dores, do homem qu~. no meio rural, se dedica mais e melhor, 
precisa de ~stimulo governamental. Não encontrando ~sse apoio, a 
suinocultura catarinense deixará de alcançar o progresso desejado, 
podendo m~smo d.:crescer, como está ocorrendo em outros Estudos 
brasileiros. 

No Estado do Paraná, no período 1970/1974, verificou-se uma 
reduçiio da ordem de 20%, ~ no Rio Grande do Sul registrou-se, no 
mesmo período, uma redução maior, de 31, 7%. 

Santa Catarina precisa com urgência de um programa sanitário 
especifico para a suinocultura. i:: que a ausência do mesmo tem 
favorecido, nos últimos anos, o surgimento de doenças exóticas, 
situação que tende a agravar-se, caso não sejam tomadas medidas 
imediutus, objctivundo proteger o rebanho. Acrescente-se ainda em 
abono à medida que preconizamos, que há grande concentração do 
rebanho suíno nas Microrregiõcs Homogéneas do Vale do Rio do 
Peix.: e Oeste. com 80 suínos por km', contra 30 suínos por km' no 
Estado, o que diz, por si só, o sério risco sanitário que corre a 
suinocultura catarinense, assim como o fato de que nessas mesmas re
giões concentra-se uma das maiores populações avícolas do Brasil, 
podendo estabelecer-se um fluxo de transmissão de certas 'doenças 
entre as espécies, o que, lamentavelmente, já se vem registrando cm 
algumas propriedades. 

Ainda nessa faixa torna-se indispensável a instalação de labora
tório de patologia animal no Estado. Sua ausência tem dificultado 
um diagnóstico imediato quando da ocorrência de problemas sanit<i· 
rios no rebanho, situação que tem impedido a tomada de medidas de 
natureza profil<itica c terapêutica. 

O Estado precisa de uma rede de armazêns e silos que permitam 
a cstocagem de cercais- notadamentc milho e soja- a fim de que 
se evite a especulação causadora do aumento do preço de tais 
produtos agrícolas, c a conseqUente elevação do custo de produção. 
n:1 suinocultura. A capacidade de armazenagem é deficitária. Esse 
fato acarreta sérios problemas, visto que a alimentação corresponde 
a i5% do custo de produção de um suíno, traduzindo-se cm nítido 
desestimulo ao produtor. 

Urge também um programa mais abrangente no campo da a~>is
tência têcnic<l oficial. com uma estratégia de ação que permita ao pro
dutor urna orientação ordenada c di reta e que as metas estabelecida~ 
corrc~pondam ii redução dos custo> de produção. procurando apri· 
morar a qualidade c produtividade do plantel. 

O proce~so deve ser dinamitado, estabelecendo programas 
priorititrios que produtam uma melhoria nos aspectos nutricionais. 
sanitúrios c genético dt; rebanho. 

F:tt-sc necessária a abertura de uma linha de crédito especial 
para as ind[J,trias interessadas cm aumentar sua capacidade de 
cstoca~crn a frio. wm juros semelhantes aos oferecidos ao crédito 
rural. f: 4uc nas dnwras frigoríflcas reside um dos maiores rro-

blcnws d:1s nossas indústrias, consideradas insuficientes, neces· 
sitando :unpliaçào d;1s cãnu1ras de cslocagem, d~ resfriamento e 
tllneis de congelamento. Há uinda outrus sctor.:s que constituem 
tumbi:m pontos d~ estrangulamento qu.: impedem que seja ampliada 
a prodw.;ftu: c:imaras de salga c cum, sala de d.:sossa, processamento 
de vísceras. maquinarias c ~quip;uncntos obsoletos. 

Cri<tçào de um sistema de estucagem de carne suína pcb 
COBA L, assim como ~ l'~ito com a carne bovina: o preço p<tgo pela 
COBAL à indústria seria o cquival.:ntc ao preço do suíno vivo 'pago 
ao produtor multiplicado pelo índice 2,1. 

Maior estimulo pelo Governo fcd~ral às exportações de carne 
suína, por int~rm~dio da devaçào dos incentivos sobre !PI e !CM. 

Estender às exportações de carcaças de suínos frigorificadas os 
inc~ntivos fiscais do Decreto-Lei n9 1.189, de 24 de set~mbro de 1971. 
regulamentado pelo Decreto-Lei nY 69.282. de 24 de setembro de 
IY71. concedidos a produtos industrializados. Tais benefícios 
permitiriam o reequipamento e modernização do parque industrial. 
possibilitando melhor atendimento ao mercado importador de 
produtos suínos. 

E finalmente, que o Governo federal proporcione garantia de 
preço mínimo para o suíno, a exemplo do que faz com a carne 
bovinu c uma si:rie de outros produtos. 

O preço m~dio de produção do quilo de suíno vivo, durante o 
ano p<tssado. foi de CrS 4,90. e os preços mi:dios pagos foram: 
CrS 4,45 o quilo no estabelecimento e CrS 4,75 posto na indústriu. 
Portanto, o produtor catarinense, e por certo tamb~m o brasileiro. 
tr:tbalhou com prejuízo efetivo no ano de 1975. 

Torna-se, por isso, necessário e urgente que o Governo federal 
dê garantia de preço mínimo compensador ao produtor brasileiro. 
pelo seu trabalho c pelo seu capital investido. Do contrário, a suíno
cultura hrasilcira continuará cm decadência. com prejuízos sempre 
maiores par:1 <1 nossa economia agropecu.íria. 

Para concluir. assinalo~mos que o mercado internacional repre
s.:nta um potencial de d.:manda de carne suína, desde que o Brasil se 
prepare para atender its exigências do mercado externo. tanto em 
qualidade da carne como na quantidade e regularidade do forne
cimento do produto. Pai,es da Europa têm importado e manifestam 
maior interesse na carne suína brasileira. É !)reciso que o Governo 
federal. agindo com sabedoria c inteligénci<l, v<i com urgi:ncia ao 
cn.:ontrtl dos que se dedicam à suinocultura brasileira. 

Esta é mais uma contribuição patriótica do Movimento Demo
crútico Brasileiro ao Governo federal. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (:\lcxandrc Costa)- Concedo a palavru 
:10 nnhre Senudor Virgílio Túvora. como Líder. 

O SR. \'IRGfLIO TÁVORA (ARENA - CE. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Primeiro na Câmara dos Deputados, onde, ontem, espargiu os 
seus conhecimentos - que supomos serem os mais variados - em 
seguida, no Senado Federal, o Professor Modesto Carvalhosa discor
reu sobre o que acha S. S• de absurdo no Projeto de Lei, no momen
to na Câmara dos Deputados, versando sobre o disciplinamcnto das 
S. A .• oriundo de Mensagem governamental. 

No entanto, para que o Congresso, c no caso particular o Sena
do, não fique só ouvindo um lado da versão, já que, quando o proje
to de diploma legal chegar a esta Casa, teremos o prazer,- sem ser· 
mos juristas. de lhe tocar mais na parte que respeito diz a finanças c 
economias, temos hoje o prazer de ler síntese de respostas às criticas 
formuladas não só por S. S• como por autoridades outras, c respon
didas de maneira que, ao ver da Oposição, podem sofrer contcsta
çito, mas que, segundo nosso entendimento, dão o exato pensamento 
-por sucintas que sejam as respostas- do Governo c das intenções 
com que esse projeto de dirloma lcg:tl, junto com aquele outro da 
Comissúo de Valores Mobiliúrios, foi enviado ao Congresso Nacio· 
na!. Naturalmente não com o destaque dado às declaraçôcs do 

• 
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Professor supracitado, mas S. Ex• o Sr. Ministro du Fa~c:nda, 
perante a Comissi\o de Economia da Câmara dos Deputados, deixou 
bem claro todos os pontos que, sc:m dúvida por falta de divulgação-
e sempre: dissemos a esta Casa que talvez um dos pecadilhos do 

Governo Geisd sejall pouco de: divulgação que se dá us suas obrus, 
us suas defesas - não tivessem chegado ao conhecimento de: 
V. Ex•s. A critica nào. A critica vai mais longe:. A critica, c:m tempo 
recorde:, publica ainda uma pluqucuc, ou, vamos mais além. sejamos 
mais generosos, um alentado volume de 166 pâginas, em que: o citado 
Professor. sob o titulo: "A Nova Lei das Sociedades Anõnimas, seu 
Modelo Econômico", fulmina a tentativa, ou procura fulminar a 
tentativa Governamental. 

Sr. Prc:sidente, Srs. Senudores, jã se antecipando a esta publi· 
caçào, o titular da Pasta da Fazc:nda- perante aquele órgão técnico 
da Câmara dos Deputados, em depoimento em que se submeteu a 
verdadeira sabatina- ali:m de deixar bem claro os objetivos e dire· 
trizes da Lc:i das Sociedades Anõnimas, que não são aqueles que sob 
forma de: intençiio imputados estão pelos seus críticos, apresentava 
aqueles pontos que dúvida poderiam merecer, cm número de 10 e 
dava, tambi:m, a mais cabal e irrespondível declaração a todas as per· 
guntas que, sobre eles, formuladas foram. E aqui permitimo-nos citá· 
las: I) o exercício de direito dos acionistas: 2) o porquê da inclusão 
das sociedades de economia mista; 3) o tratamento dado a pequ~na e 
mi:dia empresa; 4) razão da apresentação da questão da emissão de 
dc:bi:nturc:s no exterior; 5) o problema, tão questionado, da formação 
de: conglomerados; 6) aqueles outros pontos críticos sobre a proteção 
da minoria; 7) da obrigatoriedade das demonstrações financeiras; 8) 
motivo da existência de ações sem valores nominais; 9) o conceito 
real do que era sociedade aberta e tantas vezes deturpada em criticas 
apressadas e sem base; e, finalmente 10) toda conceituação da dou· 
trina que: tinha por b:1se o dividendo obrigatório das sociedades 
abertas. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• permne-me um 
aparte'? 

O SR. VIRG[UO TÁVORA (ARENA- CE)- Com grande 
prazer. 

O Sr. Franco Montoro (MD))- SP)- ,Disse V. Ex• que as 
criticas feitas pelo Ministro da Fazenda são irrespondiveis. 

O SR. VJRG[LIO TÁVORA (ARENA - CE) - Quando 
muito as rc:spost~s as criticas. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não. Elas não apenas 
não são irrespondiveis, porque irrespondível é aquilo que não pode 
ser respondido. Mas, pelo contrário, ontem, o Professor M~desto 
Carvalhosa respondeu, precisamente, numa !réplica a essa réplica do 
Sr. Ministro da Fazenda. A publicação do trabalho do Professor 
Mário Henrique Simonsen, feita hoje pelo jornal O Estado de S. 
l'aulo, veio atrasada. V, Ex• se queixou da divulgação. 

O SR. VIRG[LJO T,\ VORA (ARENA- CE)- Não nos quei
xamos, absolutamente. A divulgação é uma das instituições mais 
válidas da democracia. A liberdade de se divulgar o que se quer e 
como se quer. 

O Sr. Franco i\lontoro (MDB- SP)- Mas salientou V, Ex• a 
grande publicação das criticas ao projeto e a pequena divulgação do 
pensamento do Ministro. Ora, O Estado de S. Paulo, que V. Ex• tem 
cm mãos. como cu também o tenho, publica, na página ímpar, que é 
a página importante, c em página inteira: "Simonscn responde ~s 
criticas ao Projeto das S.A." - c só no verso, c apenas cm Ires 
colunas e não em página inteira: "Carvalhosa contra os conglome· 
rados". De modo que no próprio documento que V. Ex• exibe, está 
patente a injustiça da consideração feita por V. Ex• O ponto de vista 
do Governo teve uma grande divulgação c o ponto de vista de um 
professor que é um dos que criticam o Projeto, veio apenas cm três 
colunas c no verso da página, c não no Além disso, quero lembrar a 
V. Ex• que o Professor Carvalhosa é um dos que criticam; há outros 
professores c outras instituições que o fazem. A Federação do 
Comércio do Estado de São Paulo, por exemplo. mandou aos Prcsi· 
dentes do Senado Federal c da Câmara dos Deputados uma longn 
contrihuiçào, na linha das críticns feitas pelo Profc~sor Modesto 

Curvalhosa, pelo Professor Rocha Azevedo e outros estu?iosos du 
muti:ria. Era u contribuição que gosturiu de dar à comun1cuçào de 

V, 
1B'sR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- lnicialm.ente, 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, vamos dizer uma palavra ao emmen· 
te Líder da Oposição: muitíssimo agradecidos pelo que falou porque, 
justamente. . . . d 

O Sr. Franco 1\lontoro (MDB - SP)- Agradeço o agra e· 
cimento de V. Ex• 

O SR. VIRGfLIO T ,\ VORA (ARENA - CE)- ... vai servir 
de base à resposta que vamos dar. . 

Eminente Senador Franco Montoro, desde o inicio que d1sse· 
mos: criticas do Professor Carbalhosa e de outras criticas. Não 
afirmamos que elas se originavam apenas do Professor Carvalhosa. 
Depois, o que desalia contestação é que as declarações de S. Ex• não 
estão centradas, apenas, nessa pâgina de jornal a que V. Ex• se refe· 
re. S. Ex•, durante um dia completo, deu, diremos assim. um show de 
cii:ncia - embora não concordemos absolutamente com as suas 
conclusões - na Câmara dos Deputados. S. Ex• foi até pivô de um 
incidente, de um mal-entendido se quiserem assim classificar, entre o 
Presidente da Comissão de Economia daquela Câmara e membros 
mais destacados daquele órgão técnico. Mais além, Sr. Presidente: 
não foi pouco o que de publicidade lhe foi atribuído de divulgação
e não estamos contra o fato porque achamos que um jornal publica o 
que cuida ser mais interessante a seus leitores. E se ele achava, 
justamente, que essas criticas deviam ser publicadas, não somos 
contra. Apenas mostramos que dada a grande publicidade, a grande 
divulgação emprestada às criticas ao projeto governamental, demos 
nõs' por bem, e não queremos ficar apenas em anexar ao nosso 
pronunciamento- e V. Ex• está nos julgando modest~s- as ~es
postas de S. Ex• o Ministro Simonsen. Estamos a repetir; para 1sso 
vamos- sabemos que o tempo da Liderança é curto e fazemos ape· 
lo à Mesa para um pouco de condescendéncia quanto ao tempo que 
ocuparmos a tribuna - tambi:m apensar o pronunciamento do 
titular da Pasta da Fazenda, oerante a Comissão de Economia, da 
Câmara dos Deputados, ao qual assistimos. Não ignoramos por 
outro lado que ontem o Professor em questão veio aqui à Casa, mas 
motivos outros, razões outras de compromissos anteriormente 
assumidos, nos impediram de estar presente. 

Sintetizando, eminente Senador: houve uma publicidade imen· 
sa, uma divulgação grande sobre criticas a tópicos, a artigos deste 
projeto de lei. Agora, queremos justamente, pelo menos, tr~zer os ele: 
mentes de julgamento a este Senado, jâ que q~ando a le1 por aqu1 
chegar, não temos a menor dúvida de que será motivo, ai sim, de dis· 
cussão mais aprofundada; mas desde já desejamos que figure nos 
Anais desta Casa a r.esposta às criticas que vamos passar a ler. 

Os S~s. Senadores que julguem as respostas. 
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, pedimos que considere como 

anexado ao nosso trabalho a conferência, aliás sucinta, que S. Ex• o 
Sr. Ministro Mário Henrique Simonsen fez perante a Comissão de 
Economia da Câmara dos Deputados, semana transata, conforme 
atrás citamos. 

Mas, Sr. Presidente, com aquele poder de síntese que S. Ex• pos· 
sui, fruto do tempo em que magistralmente dava suas aulas a essa 
plêiade de economistas que hoje ocupam os cargos mais importantes, 
seja na Administração Pública, seja na Privada; S. Ex• consegue, cm 
10 pontos, situar a questão. 

Crítica I: "O projeto visa à criação de uma economia de 
conglomerados no País, sob a liderança do sistema bancário. 
Esse objetivo seria facilitado pela redução do número mini· 
mo de açõcs votantes na companhia, aliada à representação 
do acionista cm assembléia, pcbs instituições financeiras." 

Não íamos nós adiante, Sr. Presidente, na leitura de toda a 
primeira critica, mas só nesse ponto, veja a falta de base da mesma: 

"A crítica parece desconhecer o conceito legal de institui· 
çf1o financeira. constante dos artigos 17 c !H da Lei n• 4.5~5 
de 19M. que compreende, além de serviço de intcrmcdtaçao 
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linanc~ira propriam~nt~ dita ... os s~rviços d~ custódia de 
valorr.s d~ propri~dad~ d~ terceiros." 

Mais ainda: 

"0 proj~to não visa a criação d~ conglomerados sob a 
Lid~ntn~;;t do sist~ma bancário. N~m o gov~rno n~m os s~us 
autur~s jamais indicaram ser este um dos objetivos da refor
ma du ki. A proposição i: fantasiosa, não tem nenhum fun
damt:nto note.xto do proj~to submetido ao Congresso, e r~ve
la confusões conceituais~ desconhecimento da legislação em 
vigor." 

Só duremos um ex~mplo do desconhecimento geral sobre a 
matéria, Sr. Pr~sidente: 

"A) a disciplinJ l~gal ~regulamentar do sistema financei
ro ~do sistema de distribuição de valores no mercado de capi
tuis proíbe aos bancos comerciais e de investimento participa
r~m. de modo permanente de sociedades, que exercem ativi
dad~s não financeiras e mesmo a formação de conglomera
dos de instituições financeiras no mercado de capitais está 
sujeito a regulamentação escrita." 

Vejam, Srs. Senadores, a crítica: vamos fazer conglomerados, 
entregar tudo isso a bancos financeiros. S. Ex• não vai discutir o 
motivo, mostra apenas que i: proibido por lei o alegado. Há mais ain
da: permitimo-nos fazer uso de argumentos de um dos mais ilustres 
membros da Oposição, o Relator do Projeto na Comissão de Econo
mia da Câmara, Deputado Presidente do Conselho de Ministros c ex
chefe do Líder da Oposição e nosso no J9 Gabinete Parlamentarista, 
o eminente represcntant~ de Minas, Tancredo Neves. Temos que 
confessar à Oposição que, entre as nossas qualidades, que são pou
cas, ~stá a da Organização. Procuramos gravar o que tinha sido dito, 
naquela ocasião e S. Ex•, o Sr. Relator da matéria, portanto, que se 
presume tenha estudado a fundo a matéria, inicia a interpelação ao 
Ministro Henrique Simonsen, dizendo que discorda da colocação, de 
que esta lei aqui visa implantar o conglomerado no Brasil. São pala
vras textuais de S. F.x• 

"Se o conglomerado i: uma realidade no mundo econõ
mico-financeiro - capitalista - Ocidental, se temos que 
com ele conviver, preferível será dar-lhe as regras mestras 
para que, dentro de parâmetros, ele se comporte." 

As palavras são mais ou menos essas, porém podem ser confe
ridas na fita da gravação. 

Mas, Sr. Presidente, S. Ex•. o Sr. Ministro da Fazenda não fica 
nessa crítica. vai à segunda, que diria: 

"CRITICA 2. O projeto não protege as minorias, mas, 
ao contrário, derroga vários dos direitos atuais do acionista. 
como. por exemplo, na cessão de controle. cm que os mino
ritários não participam do ágio. no aumento do número de 
ações sem direito a voto; na eliminação parcial do direito de 
preferência etc." 

Para o que a resposta é: 
"t\ afirmação de que o projeto não protege as minorias 

tenta negar a evidência das dezenas de normas que inovam a 
lcgislaçào cm vigor. com esse objctivo. Diversas dessas nor
mas estão relacionadas na exposição dos autores, enca
minhando a primeira versão do projeto. É invcrídica a 
afirmação de que o projeto derroga vários dos direitos atuais 
do ucionista. A legislação cm vigor não assegura' nenhum 
direito na scçào de controle." 

Isto dcsalta contestação. 
Mas, S. Ex' passa rara a crítica número três .. 

Crítica 3 - "Com o novo conceito de Companhia 
aberta- vejam bem a heresia- qualquer empresa com o mí
nimo de ações no mercado, fará jus aos benefícios fiscais 
atualmentc concedidos its sociedades de capital aberto." 

Nada mais inc.xato, c admira que figuras do mais alto nível 
mental c cultural, venham aqui, procurar confundir sociedade aberta 
cnm sociedade de carital aberto -é confundir Sào Germano com 
gi:ncrn humano: 

O Sr. Franco Monroro (MDB- SP)- Permite-me V. Ex• um 
aparte'! 

O SI(. \'IJWILJO TÁVORA (ARENA -CE)- São coisas 
completamente diferent~s ... 

O Sr. Fruncol\lontoro (MDB- SP) -Infelizmente V. Ex• não 
<tssistiu. untem, à magnífica exposição do Professor Modesto 
Curv<tlhos•• na Comissão de Economia. 

O SR. VJRGILJO TÁVORA (ARENA -CE)- Mas lemos 
todo o seu opúsculo, aliás alentado: quase duzentas páginas. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Estes pontos a que 
V .. Ex• se refere, foram respondidos, um a um, pelo ilustre Professor, 
e cnando os artigos de lei. É claro que, neste fim de sessão, não hã a 
oportunidade de se travar um grande debate sobre essa matéria, cujo 
lugar adequado é: a Comissão de Economia, onde se pode examinar 
artigo por artigo. Este ponto, por exemplo, a que V. Ex• se refere ... 

O SR. \'JRGILJO TÁVORA (ARENA - CE) - Um 
momento só. Estamos concedendo um aparte a V. Ex•. mas vamos 
lhe pedir um contra-aparte. Embora não pertencendo à Comissão de 
Economia, não vamos nos privar, no Plenãrio, de discutir esse 
assunto. 

O Sr. Franco ~1ontoro (MDB - SP) - Claro, Senador, é 
direito de todos debater. 

O SR. VIRGILJO T Ã VORA (ARENA - CE) - É o nosso 
dever e obrigação. 

O Sr. Franco Monloro (MDB - SP) - Quero apenas deixar 
consignado que as críticas que acabam de ser feitas, foram ontem, 
uma a uma, examinadas e respondidas, a nosso ver satis
fatoriamente, pelo Professor Modesto Carvalhosa, tanto que 
não tiveram o protesto dos representantes da ARENA presentes a 
essa Comissão. É preciso que o debate se faça ouvindo-se ambos os 
lados e conhecendo-se, em relação a cada artigo, o que se diz. V. Ex• 
fez uma afirmação geral: "O objetivo da lei não é beneficiar os 
conglomerados". Ora, há I O artigos, pelo menos, que concedem 
privilégios, vantagens aos conglomerados. Diz V. Ex•: ... "não visar 
defender as grandes empresas". Pois bem, está aqui um documento 
de uma autoridade, que não é o Professor Modesto Carvalhosa. mas 
i: a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, representando 
"todas as organizações comerciais do Estado. Enfatiza, e está em O 
Estado S. Paulo, de hoje, ao lado do documento a que V. Ex• se re
fere: ··A Federação enfatiza que, se o projeto da nova Lei das Socie
dades Anónimas for aprovado como originariamente proposto pelo 
Governo, as pequenas e médias empresas sofrerão grande prejuízo 
cm sua operacionalidade". E acrescentam: "Não se pode deixar de 

. lado uma realidade nacional: 90% das sociedades por ação, isto é, 
das Sociedades Anónimas, são constituídas por pequenas e médias 
empresas". E a organização representativa dessas empresas que 
reclama a modificação da lei que V. Ex• considera perfeita. Não é 
apenas o Professor Carvalhosa. São outros professores. também. E 
agora ê a Federação de todas as Associações Comerciais do Estado 
de São Paulo que fala cm nome de 90% das pequenas e das médias 
emrrcsas brasileiras. Vê V. Ex• que o assunto não é tão simples 
como esse cm que V. Ex!, dogmaticamente, num fim de sessão. quer 
declarar irrcspondivcis as afirmações do Sr. Ministro da Fazenda. 
Elas são respondíveis, foram respondidas c em grande pane são 
improcedentes. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, vejam - num auto-elogio que nos fazemos -
como fomos felizes ao trazer o assunto a esta Casa. O que dissemos 
no começo? Que dada a divulgação das críticas, c citamos o 
rrofcssor Carvalhosa - rorque nos parece é o autor que està mais 
cm evidência- c dissemos que não era só ele, dávamos o outro lado 
da versão. E qual era o outro lado da versão? Inicialmente, o depoi
mento do Sr. Ministro Simonscn perante a Comissão de Economia 
da Cümara dos Deputados. cm que S. Ex! se submetia a um debate, 
com todos os membros daquele órgão. que não foram a\';tros cm rcr
)!Untas c cm críticas. É próprio do parlamentar. Mas o teor daquela 
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reunii"to da Comissilo niio ~:hegou ao conhecimento do Senado c:, por 
iss,,, nns julg:mws obrig;ldos a traze: r aqui à ci~nciu de todos os cole· 
gas que ouviram :1 outr~ r~rte. Dissemos u S. E.\' que: nilo igno
rúv:unos - c parece: que: o eminente Líder d~ Oposição se c:squc:cc:u 
c:ss;1 alirm:tti\:1 nossa - <I ,,bjug:ttóri:1, ~s ~:ritic;ts do Professor Cur
v;lllw.,•t. E wnw :1 Oposil;rto sempre recebe da Maioria provas de 
dcli..:adet:t, pt>Ssivdmcntc anwnhii :1 noite: tr;ms~:rc:vcremos <IS litus, u 
gra1·;11;ilo de tud,> que a autoridade cm questão, invo~.:ada pdo emi
nente Senadllf Franc·,, :'.h>rltoro, disse rw Cãnwr<l dos Deputados, c 
que: Jc t:rnt,> tHII·irem tlS nosso,; ouvidos - desculpem-nos o 
Sl>kcisnw- j:'l >ahemos quase de ~:or. s·. Ex• durante quase duas ho
r:IS c meia n:petiu pr;tticamcntc- assim informados estumos porque 
niit> nuvimt» es.\e prunun~:iantento - o que dizia na outra Casa. E 
S. b' tl>Cal·a lú. na C.imara dos Deputados, nestes pontos a que o 
ilu,trc c eminente Líder da Oposiçrto se refere:. E o fazia at~ com énl'a· 
>C muitn )!ranJc qLwndo repisava P''r exemplo: "socicd;1dcs de: capi· 
tal ahcrtn": niro hiL a menor dúvida. Vamos mandar-lhe as litas de 
prc>cntc, pt>rquc tiraremos uma cópia, obviamente, para nós- niio 
responJe a ..:,>isa alguma do que está dito :1qui. Mas, nrto viemos aqui 
- pelo a..:anhado tempo disponível - discutir, c: sim, apenas apre:· 
,cntar as n:spusta' do Sr. Ministro para que figurem cm nosso 
pnutuncianH:nto c, :ttravés dd~. com hastant~ ant~c~dênci;t, l~ndo u 
Di;rrio da C:tsa- como~ nossa obrigação pr~cipu;t- os Sr,, Sena· 
dor..:s v..:j:un um lado c outro, da verdad~. 

o S·r. Franco :\lonturo (1\1 DB- SP)- Permit~ V. b• um ap:1r· 
te'! 

O SH. I'HESJI)E;-.;TE (Alexandre Costa. Faz~ndo soar a 
..:amp;~inh:t.)- Peço ao nobre orador que não permita mais apartes, 
porque ainda existem 4uatro oradores inscritos. 

o SH. \'IRGfLIO T..i. \'ORA (ARENA- CE)- Sr. Presiden· 
te. realmente nós abusamos da bondad~ d~ V. Ex•. mas vamos ler 
apcn;~s as criticas que são respondidas e V. Ex• ter:i a bondade de 
f:ucr anexar a este nosso pronunciamento, tanto as respostas do Sr. 
Ministro às mesmas. como, tambêm- certos estamos de que, com a 
rapidez que a Comissão de Economia do Senado puder -. acredi· 
tant'os qu~ tenha sido gravada. conw o foi na outra Casa, a palestra. 
p;tra conh~cimcnto da Casa tio que, ai sim. por viva voz alega o 
Professor Carvalhosa c faca a cor1paração entre as afirmativas do ti· 
tular da ·Pasta c <Is réplicas aqui a:udidas e encampadas pelo cminen· 
te Senador Franco Montoro. 

O SR. PRESIDE:'IITE (Alexandre Costa)- V. Ex• será atendi· 
do. 

O Sr. Franco i\lontoro (1\fDB- SP)- Permite V. Ex• um últi· 
mo aparte'! (Assentimento do orador.) É evidente que esta matéria. 
pela sua gravidade, pela sua importância. não pode ser discutida ncs· 
tcs IS minutos. Quero dizer a V. Ex• que a palestra do Professor Car· 
valhosa não foi uma repetição do que ele fez na Comissão d~ 
Economia da Câmara dos Deputados. Tanto não foi, que esta criti· 
ca, última, a que V. Ex• se refere, feita pelo Ministro Simonsen foi 
rcprodut.ida por ele c. em parte, aceita. Em face dessa explicação, o 
que S. Ex• pediu é. apenas, o seguinte: que, então, na lei se coloque 
que. para efeitos fisc:tis, não se beneficiarão as socicd~dc, que são 
chamadas, aqui, de sociedades de capital aberto. Esta exphcaçào dou 
a V. Ex• apenas para mostrar que o a'sunto est:i sendo, realmente. 
enc:.tminhado c debatido. Mas. por esta pequena mostra, nobre Sena· 
dor Virgílio Távora, V. Ex• que responde pela Liderança da M aiori3 
hit de nos dar razão no sentido de que não é possível cm 45 dia~ o 
Sen:tdo examinar, detidamente, cs>as emendas; examinar o projeto 
que recebeu na Câmara dos Deputados mais de duzentas emendas c 
aqui rcccbcrú, certamente, maior número delas. A~ organizações 
rcprcscntativ:>s da Economia brasileira estão se manifestando, agora. 
Permita-me di.~cr- i: uma dcsconsidc:raçi1o pára com a gravidade do 
problema. para com o Congresso Nacional c até para com as cnti· 
d;tdc•. da .:onlllnidadc interessadas nessa lei, fa1.cr com que uma pro· 
posiç:,,l dc,ssa gravidade seja discutida c votada no período de 45 di:;s 
pelo Senado. Apenas a amostra do dchatc revelou corno este assunto 
c complexo c grave, prin.:ipalmcntc pr.las suas conseqUências. Gran· 
·lc parte dn ,]c,cnvnlvirncnto brasileiro futuro vai depender dcslót lt·i. 

Não há dúvida nenhuma de: que ~sta lei c:stubc:lecc inúmera:; regalias 
para os conglomerados c pum as gntndes empresas. Quem o afirma i: 
a F~dera~;ào das Sociedades de: Comi:rcio de São Paulo, cm nome de 
todas us orguniz:u;ões do ramo; são os professores que trataram da 
mat~ria. E a amostra, com :1 simples refcri:ncia feita por V. Ex•. nos 
rc:vcl<l u gravid;lde do problema e a necessidade: de: qu~ esta mat~ria 
seja examinada pc:la leitura de artigo por artigo, c não por umu ufir· 
mação ou por uma defesa conjunta, feita de forma vaga. 

O SR. \'JRGII.IO T,\ VORA (ARENA- CE)- Sr. Presidente 
c: Srs. Senadores, mais uma vez, tudo que o eminente Senador Fran· 
co Montoro afirma, com c:xceção dos seus conceitos quanto ao modo 
de agir do Poder Executivo no enviar a mensagem ... 

O Sr. Franco l\1onroro (M DB- SI')- V. Ex• acha que 90 dias 
bastam'! 

O SR. VJRGIUO 'L\ \'ORA (ARENA- CE)- De sobra! Já 
está tudo discutido há anos. 

o Sr. Franco !\lontoro (MDB- SP)- O Governo levou tr~s 

a !lOS. 

O SR. VJRGILIO 'L\. \'ORA (ARENA - CE) - Justamente 
rara poder apresentar algo que V. Ex•s pudessem já ter pouquíssimo 
o que emendar, como parece que vai ser o caso. 

O Sr. Franco Montoro (M DB- SI')- Parece que V. Ex• diz: 
"não pensem, porque o Governo pensará por V. Ex•s" Quem deve 
pensar e decidir é: o Congresso. 

O SR. VJRG!LIO T,\ VORA (ARENA- CE)- Não faca esta 
injustiça. De não poucas reuniões fizemos parte. 

O Sr. Franco ;-.tontoro (MDB- SP) - Mas 1: o que V. Ex• 
disse. Ele pensou por nós durante três anos e nós, aqui, temos 45 dias 
para dizer sim ou não. Para não podermos pensar muito ou não. 

O SR. \'IRGILIO T,Í. VORA (ARENA- CE)-0 Governo te· 
ve três anos para construir: são verbos diferentes. 

O Sr. Franco i\lonloro (MDB- SP)- Mas quem vai construir 
somos nós. Est~ i: um projeto que pode e deve receber um substi· 
tutivo. É o que apela e pede a consciência juridic;t do Brasil. Po
demos ou não fazer isto. Não há nem tempo para fazer. 

O SR. \'IRGfLIO T..\ \'ORA (ARENA- CE)- Sr. Presiden· 
te. se o Congresso julgou que a lei está passível de correçào, que faça 
o substitutivo. 

"Critica ( 4) - A Coexistência de açàes com seu valor 
nomin::l na mesma companhia trará um problema contábil 
insuperável. Al~m disso, as ações sem valor nominal pro
piciarão várias formas de fraude e especulação." 

S. Ex• mostra que, há mais de 60 anos, nos Estados Unidos. 
companhhts têm açàes com c sem valor. 

O Sr. Franco :\lonroro (MDB- SP)- Nos Estados Unidos. 

O SR. VJRGILIO ·L{ \'ORA (ARENA- CE)-
"Critica (5) - Quanto à possibilidade rir. emi»ào de 

debêntures no exterior, tal dispositivo permitir:.·.: remessa de 
lucros. sob u íorma de juros, sem pagamento de impostos, 
bem como a transferência, para o exterior do património de 
•·mrrc•as situadas no Hrasil." 

Sr. Prcsidcr.tc, ~ crf1ica ign<';a que debênture:. no exterior já é 
pcrmaido ;:~.la atu,.l lei. O que o projeto faz, justamente, é regula· 
mcntar ·~se lançamento c condici,má-lo à aplicação real, aqui. 

O S.-. Fr~nco \lonroro (MDB- SP)- V. Ex• pode di1u o.JUal 
a lei que c,tabclccc essa nerrnr~sào? 

O SR. VJRGfJ.IO T,\ VOkA (ARENA- CE)- Poderíamos 
dit.er " V E.\' que, cm nüo sendo jurista, quando o Professor Car
valho~a ak di\sc que a lei X as~i:n o assegura, aceitamos até ver se 
ele está certo. Não nos p:bsa pela cabeça que o gestor d;t cousa finan
ceira do Pais afrrm.: que nenhuma lr.i - c daremos a resposta 
amanhã .1 V. Ex•- n~o o proíba e excita tal diploma. 

O Sr. Frnnco :\lonroro (MD13- SP)- Pergunto honestamente. 
porque poderia h a·'<" rluas m;tnciras: urna forma sena a existência de 
uma lei q11c jú regulasse a m.ttéria. a outra é interrr.~taçito: "o que 
nfto i: rroillido i: rcrmititln."' Ent.io, corno não i:(! lei que proíba, cstú 
,cndn feito. Af!<Ha. a :c i. 111dir ctarnente, cst;'• autt'rllantlo, ror4ue jit 
dt.,<:iplina as suas ullnpctências. · 
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O Slt VmGILIO TA \'ORA (ARENA- CE)- Mas, comi· 
tivamc:nh:, dando-lhes os freios c os limites. 

O Sr. Franco l\1onruro (M DB- SP)- Nilo exigindo uplicaçi!o 
no Br<~sil. Permitindo uplicaçào de: capital lc:vuntado no exterior. 
~.:om guranti<l em bens do Brasil, puru ser aplicudo no e~terior. O 
assuntll do~ve ser, pelo menos, c:x~minudo. 

O Slt \'IRGII.IO TA \'ORA (ARENA - CE) - Entuo, 
poderemos entrar no seguinte acordo: Se: o Sr. Ministro da Fazenda 
nos <llirma que nu lc:gislução atual não há nad~ que: proíba tal 
procedimento, e se: o eminente e conspícuo representante da 
Oposição 4uer que lhe apresentemos a lei que permite, só podemos 
ter urna resposta: procurar o Sr. Ministro da Fazenda - o que 
faremos - para que ele mande um carroção com toda a legislação 
existente, já que ele disse que nesta legislação nada existe I.JUC proíba, 
e V. Ex• vai procurar, justamente, onde está a proibição. Nilo pode· 
mos dar outra resposta. Não estamos fazendo jogo de: palavras. Mas, 
é i•to q uc: vai suceder. 

Sr. Presidente, não permitiremos mais apartes. Sabemos 4ue 
V. Ex• foi extraordinari~mente benevolente. c a Oposição vai 
~.:ompro:o:nder 4ue a Presid~ncia está com a razão. 

Critica 6: 

''Pequeno Acionista 

O projeto não regula as várias formas de controle da 
companhia. como o controle exercido pelo banco credor, 
mas se preocupa, apenó!s, com o acionista controlador, e, as· 
sim mesmo, de modo insuficiente. por falta de sanções m:~is 
rigorosas (sanções penais) contra os abusos do poder eco· 
nõmico. 

Critica 7: 

O projeto dei~a sem proteção o pequeno acionista, ao 
exigir o mini mo de 5% do capitul para o exercício de vários di· 
rciws, corno a convocação de assembléia.'' 

Recordem-se de que, atualmente, são precisos 20%. O projeto 
haixu para 5':õ. E mais aind<t: a Comissão de Valores Imobiliários 
tcrn poderes para diminuir essa pcrccnwgem (de 5%), 

'Critica 8: 

"Representação 

A representação do acionistu por procuração outorgada 
ao administrador é "um absurdo." 

"Absurdo" I.JUC é praticado cm diversos países, inclusive na 
i\mi:ric<l, tão citado. na lnglatcl ra c na Alemanha. 

"Critica 9: 

Quanto :to direito do recesso na incorporação, o projeto 
devcriu estender esse direito t<lmhi:rn ao ;tciunistu de incorpo· 
r adora. c não atribui-lo apenas ao acionista da incorporada. 

Crítica 10: 

Dividendo 

Os memhros do Conselho de Administração não devem 
ser elegíveis para u diretoria. como permite o projeto, a lim 
de evitar confusão de interesse entre os dois órgãos 

Critica 11: 

Com relação ao dividendo mínimo obrigatório, o pro· 
icto autoriza tantas deduções do lucro bruto. inclusive a títu· 
·1,1 de participuçr111 dos administradores, que o lucro a par· 
tílhar, afinal. seria. talvct, menor do que aquilo que os acio
nistas hoje vi:m rccchcndo." 

As respostas, que puru nós são cubais, e I.JUe fazemos apelu aos 
Srs. Senadores que as lei um c sobre eh1s meditem, assim como a c:xpo· 
siçào do Sr. Ministro da Fa1cnd<1, não temos dúvidas de que: sc:rào 
subsídios valiosos, para o julgamento do projeto, junto com a con· 
fer~ncia, I.)Ue julgamos ter sido brilh<lntc:, já pela <I mostra que: tc:mos 
da pronunciada na outra Casa, pelo Professor citado, aqui, pei<l no· 
brc: Oposiçrltl, 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SPJ- E outros subsídios. 

O SR. \'IRGILIO T ,\\'ORA (ARENA - CE) - Parte inte· 
grante de: nosso discurso seja, então, não só a conferência do 
Ministro Mário Simonsen, como essa súmula de respostas, its quais 
aludimos ati: agora em nosS<l oração, 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR 
1'/RG!UO T.·iVORA EM SEU DISCURSO: 

OS PROJETO DE LEI DAS SOCIEDADES POR AÇOES E DA 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Mário Henrique Simonsen 

PRONUNCIAMENTO DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DA FAZENDA 
Local: COMISSÃO DE ECONOMIA- Câmara dos Deputados 
Data: 19 de agosto de 1976 

I NTRODUÇ.3.0: 

O principal fator de fortalecimento da empresa privada deve 
residir no estabelecimento de novos mecanismos para a sua capitali
zação. De fato, um diagnóstico sumário do nosso mercado financei
ro mostra que existem inúmeras fontes de empréstimo, mas ainda 
poucas de capitalização. A conseqüência i: que várias empresas 
fin<mciam suas inversões para uma estrutura de proporções 
inadequadas. com excesso de endividamento e escassez de capital. É 
intenção do Governo modificar progressivamente esse quadro, 
aumentando a parcela da poupança nacional dirigida ao mercado de 
ações. 

Esse ohjetivo não poderá advir de um tratamento paternalista 
para um pequeno grupo de eleitos, mas do desenvolvimento de um 
novo espírito associativo dos empresários, entre si c com a poupança 
popular c institucional. A exemplo de outros países, o grande 
capitalismo constrói-se pela aglomeração de poupanças atrav~s do 
mercado de ações. O projeto de lei das sociedades por ações e o da 
Comissão de Valores Mobiliários. ora cm discussão no Congrcs;o 
Nacional. constituem importantes instrumentos para a capitalização 
da empresa privada. 

O projeto das sociedades por açõcs elaborado pelos doutores 
José Luiz Bulhõcs Pedreira e Alfredo Lamy Filho foi amplamente 
debatido com as classes produtoras. tendo o Governo recebido 
valiosas sugestões para a sua modificação cm alguns pontos mais 
controvertidos. Mantendo a estrutura original c incorporando-lhe 
várias das sugestões recebidas. o Poder Executivo elaborou um proje
to final sobre a matéria. Este projeto pressupõe a existência de novo 
ôrgiio federal -a Comissão de Valores Mobiliários -com poderes 
para disciplinar c fiscalizar o mercado de valores mobiliários e as 
companhias abert<IS. 

A experiência demonstrou que a defesa da economia popular c o 
funcionamento regular do mercado de capitais exigem a tutela do 
Estado, com li fixação de normas pam emissão de títulos destinados 
ao público. divulgação de dados sobre a companhia emitente e 
negociação dos tílulos no mercado. Além disso, é necessário que 
agência governamental especializada exerça as funções de polícia do 
mercado, evitando as distorções c ahusos a que está sujeito. 

O Projeto de Lei d.ts S.,\. c o da C.V.M. formam, cm conjunto. 
um corpo .de normas jurídicas destinadas a fortalecer as cmrrc,as 

• 
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sob controle de capitais privados. Com tal objctivo, 11mbos pro· 
curum usscgurar o funcionamento eficiente c rc:gulur do mercado de 
valores mobiliários, propiciando a formação de poupanças popula
res c suu aplicação no capital dessas empresas, 

Estou certo de que o amplo debute dos projetas mencionados 
foi altamente produtivo c: de que: as novas leis, com a contribuição do 
Congresso Nucionul, servirão como importantes instrumentos para 
o desenvolvimento económico do País. 

OBJETIVOS E DIRETRIZES DA LEI DE SOCIEDADES POR 
AÇ0ES: 

O projeto de Lei das S.A., como orientação geral, teve presentes 
os seguintes objetivos e diretriies: 

a) criar modelo de companhia adequado à organização e ao 
funcionamento da grande empresa privada requerida pelo estágio 
a tua! da economia brasileira; 

b) definir o regime das companhias que participam do mercado 
- "as companhias abertas" - contribuindo para aumentar a 
confiança e o interesse do público investidor nas aplicações em valo
res mobiliários; 

c) aperfeiçoar o modelo de sociedade anônima utilizado pelas 
pequenas e médias empresas, e dar-lhe nexibilidade que permita sua 
associação em empreendimentos comuns; 

d) colocar à disposição do empresário maior número de opções 
na emissão de títulos e valores mobiliários - ações com ou sem 
valor nominal, partes beneficiárias, debêntures, cédulas de debêntu· 
res, bónus de subscrição - como instrumentos de capitalização da 
empresa; 

e) definir os deveres dos administradores e acionistas 
controladores e instituir sistema de responsabilidade efetivo e 
apropriado à função social do empresário; 

f) atualizar a nossa legislação na parte relativa a práticas e 
institutos vigentes nos mercados internacionais, a fim de dar suporte 
legal ao empresário brasileiro em suas negociações com o estrangeiro; 

g) disciplinar fenômenos novos e importantes, como as 
coligações e os grupos societários, e novas práticas mercantis,·como 
a oferta pública de aquisição de controle. 

Gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para 
alguns pontos importantes do projeto, tais como o dividendo 
obrigatório, o conceito de companhia aberta, as ações sem valor 
nominal, as demonstrações financeiras e a proteção da minoria. 

DIVIDENDO OBRIGATÓRIO: 

A idéia da obrigatoriedade legal de dividendo mínimo tem sido 
objeto de amplo debate nos últimos anos, depois que se evidenciou a 
necessidade de se restaurar a ação como título de rend;: variável, 
através do qual o acionista participa dos lucros na companhia. Não 
obstante, é difícil generalizar preceitos e estendê-los a compánhias 
c~m estruturas diferentes de capitalização, nível de rentabilidade e 
estágio de desenvolvimento variados. Daí o projeto fugir a posições 
radicats, procurando medida justa para o dividendo obrigatório, 
protegendo o acionista até o limite que, no seu próprio interesse c no. 
de toda a comunidade, seja compatível com a necessidade de 
preservar a sobrevivência da empresa . 

. O projeto deixa ao esta! uto da companhia margem para fixar a 
politica de dividendos que melhor se ajuste às suas peculiaridades, 
desde que o faça de modo preciso. 

Nas companhias a se constituírem no futuro, não há limites 
mínimos para o dividendo obrigatório, porque os subscritores ou 
adquirentcs de suas açõcs estarão tomando suas decisões com conhe· 
cimento da norma estatutária. Nas companhias cm funcionamento, 
o estatuto poderá fixar livremente o dividendo, mas ~e o fizer em nf· 
vel inferior a 25% dos iucros a minoria dissidente ficará protegida 
pelo direito de recesso. 

Nas companhias cujo estatuto for omisso prevalecerá a regra 
legal supletiva da obrigatoriedade de distribuição de p1ctade do lucro 
líquido, com os ajustamentos previstos, que visam a eliminar os ris· 

cos de que a dlstribuicào d~ divid~ndos possa s~r font~ d~ problemas 
linancciros pura u Companhia. 

COMPANHIA ABERTA: 

O proj~to considera companhia aberta a sociedade anônima 
cujos valor~s mobiliários são admitidos à n~gociação em bolsa ou no 
mercado de balcão. Toda companhia que faz apelo - por mínimo 
que seja - à poupança pública, cria, ao ingressar no mercado de 
capitais, relaçõ~s que não existem nu companhia fechada e que 

. exig~m disciplina própria para proteçào da economia popular e no 
interesse do funcionamento regular e do desenvolvimento do 
mercado d~ valores mobiliários. 

O conceito de companhia aberta do projeto de Lei de S.A. não 
se confunde com o conceito de sociedade de capital aberto da legisla· 
çào fiscal. Diz respeito, exclusivamente, ao regime jurídico da 
sociedade que distribui seus títulos no mercado, independentemente 
do respectivo número. Toda sociedade que venda, pelo menos, uma 
açào ao público, tem que estar sujeita às normas estritas da lei, inde· 
p~ndcntemente do problema fiscal. O conceito de sociedade de capi· 
tal aberto, para efeito do gozo de benefícios fiscais, í: fixado pelo 
Conselho Monetário Nacional, e a Lei das S.A. não pode derrogar a 
lei fiscal. 

AÇ0E$ SEM VALOR NOMINAL: 

As ações sem valor nominal oferecem maior flexibilidade no~ 
aumentos de capital social, e sua existência contribuirá para diminuir 
a importância injustificada atribuída ao valor nominal das ações 
pelos participantes do nosso mercado de capitais, em prejuízo do seu 
funcionamento normal. 

O projeto não impede, contudo, que a Companhia adote exclu
sivamente ações com valor nominal, ou um sistema misto, no qual o 
capital í: representado pelos dois tipos de ações. 

DEMONSTRAÇ0ES FINANCEIRAS: 

O projeto regula as demonstrações financeiras (balanço patrimo· 
nial e demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados, do re.,ul· 
tado do exercício e das origens e aplicações de recursos) de· modo 
bem mais pormenorizado que o Decreto-Lei n~ 2.627, que foi a nossa 
primeira lei comercial a estabelecer algumas normas na matéria. 

Procura assim reunir as regras gerais essenciais para que o leitor 
da lei nela encontre uma orientação básica, embora evitando 
pormenores desnecessários. ·Na escolha dessas regras influiu, 
evidentemente, o conhecimento de hábitos e práticas que a lei 
pretende corrigir ou coibir, a fim de que as demonstrações 
financeiras informem a verdadeira situação do património da compa· 
nhia a seus administradores, acionistas e credores. 

O projeto prescreve a correção anual da expressão monetária do 
valor do capital social. No curso de um processo inflacionário, a fixa· 
ção do capital social em moeda nominal, sem corrcção, conduz à 
redução gradativa do seu valor (em termos de moeda do mesmo 
poder aquisitivo) e à distribuição do capital aos acionistas sob a for· 
ma de dividendo, diminuindo a garantia dos credores, que o capital 
social representa, 

O projeto prescreve, também, a corrcçào monetária do ativo per· 
manente c do património líqUido, incluindo a correção do capital 
social, a fim de eliminar das demonstrações financeiras as distorções 
devidas à modificação do poder de .:ompra da moeda nacional, que 
serve de padrão para avaliar os elementos do ativo c do passivo. A 
corrcçào prevista no projeto conduz aos mesmos resultados das cor· 
rcçõcs do ativo imobilizado e do capital de giro próprio, atualmente 
reguladas pela legislação do Imposto sobre a Renda, c delas difere 
apenas no método de atualização dos saldos das contas do patrimô· 
nio liqUido, que substitui a correção do capital de giro próprio. Essa 
modificaç;lo é neccssflria rara que as contas do pntrimônio líqUido, 



-257-

c:spc:ciulmc:ntc: o capital social, sejam atualiladas scpuradamc:ntc 
c:vitundo·sc: o aumento exagerado do capital social a que: conduz ~ 
procedimento udotado pela legislação tributária, ao obrigar a 
capitalização da atualilaçào de: todo o património liqUido, c: não 
apenas do capital social rcalilado. ' 

PROTEÇÃO DA MINORIA: 

O projeto instituiu um sistema de protc:ção dos acionistas 
minoritários, sem sacrificar, todavia, a ação livre: da maioria c: dos 
administradores. Valem sc:r citados, como exemplo: 

a) a exigência de definição estatutária precisa c completa do 
objc:to social, de modo a limitar a área de discricionariedade dos 
administradores e da maioria, bell} como facilitar a caracterização 
do abuso de poder: 

b) a responsabilidade dos administradores e do acionista 
controlador e a coibição dos abusos por eles praticados; 

c) o regime de ampla informação aos acionistas, estendido até 0 

limite compatível com a preservação da eficiência da empresa; 
d) o aperfeiçoamento das normas em vigor para proteção da 

minoria, com acréscimo e nova regulação das hipóteses dt:"direito de 
retirada, a fixação de valor mínimo de reembolso, a instituição de 
dividendo obrigatório, a defesa contra os efeitos da inflação, a 
explicitação do direito de preferência para subscrição de novas 
ações, a extensão desse direito à emissão de outros valores mobiliá
rios, etc; 

e) a definição do abuso de direito nas deliberações das 
assembléias-gerais, e conseqUente responsabilização da maioria; 

f) as normas para impedir a evasão dos lucros da sociedade me
diante o jogo intcrsocietário de custos e lucros; 

g) o direito de participação, na administração colcgiada, me
diante adoção do voto múltiplo, aumentando a influência das 
minorias e seu acesso às informações; 

h) a defesa dos minoritários nas coligações e nos grupamcntos 
societários; 

i) o disciplinamento da vida financeira da companhia seus 
balanços e demais demonstrações financeiras; 

j) as normas sobre alienação do controle da companhia; 
I) as. normas sobre reembolso nos casos de fusão, incorporação 

e cisão de sociedades, fontes freqUentes de agravos impunes às 
minorias. 

Após: ter abordado aspectos que considero relevantes dos 
projetas de Lei das Sociedades por Ações e da Comissão de Valores 
Mobiliários, gostaria de analisar algumas objeções que vêm sendo 
apresentadas a estes projetas: 

CRIAÇÃO DE CONGLOMERADOS: 

O projeto não visa à criação de conglomerados sob a liderança 
do sistema bancário. A disciplina legal c regulamentar do sistema fi. 
nanceiro c do sistema de distribuição de valores no mercado de 
capitais proíbe aos bancos comerciais c de investimento 
participarem, de modo permanente, de sociedades que exercem ativi
dades não financeiras, c mesmo a formação de conglomerados de ins· 
tituições financeiras do mercado de capitais está sujeita a regulamen
tação estrita. 

EMISSÃO DE DEBtNTURES NO EXTERIOR: 

A legislação atual não proíbe a emissão de debêntures no 
exterior por empresas domiciliadas no Brasil. 

O artigo 7 J do projeto destina-se a proteger o credor da 
companhia por obrigações contraídas no País, preenchendo lacuna 
da legislação cm vigor. Atualmcntc, os titulares de debêntures 
emitidas no estrangeiro preferem os credores por obrigações contraí· 
das no País. ainda que o produto da emissão das debêntures não 
tenha sido aplicado cm cstahclccirncnto localizado no território 
nacional. 

O ~roj~to não r~voga a l~gislaçi!o que regula o capital 
c:strungc:1ro no Brasil - Lei n9 4.131, de 3 de setembro de 1962, 
modificada pela Lei n9 4.390, de 29 de agosto de 1964. Desta forma, 
somente os recursos ingressados efetivamente no Brasil e registrados 
n~ Banco Central geram direitos de remessa, seja de amortizações, 
SeJa de juros pura o exterior. 

PEQUENA E MÉDIA EMPRESA: 

O anteprojeto rejeita a solução de reservar o modelo de socieda· 
de anónima para as grandes empresas, c por isso não fixa capital 
mínimo para sua constituição. Mais ainda, procura facilitar sua 
utilização pelas pequenas e médias empresas, eliminando formalis
mos dispensáveis, reduzindo o número mínimo de acionistas c 
tornando facultativa a existência de Conselho Fiscal. Entende que, 
embora muitas das pequenas companhias existentes no País 
pudessem ser organizadas como sociedades por quotas de responsa· 
bilidade limitada, não há interesse cm limitar arbitrariamente a uti· 
lização de forma de S.A. que ofereçc maior protcçào ao credor, cm 
face da publicidade dos atas societârios e das demonstrações 
financeiras. 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA: 

A Lei das Sociedades por Ações é - necessariamente - a lei 
geral de todas as sociedades anónimas, inclusive as de economia 
mista. As maiores Sociedades Anónimas do País são de economia 
mista e o mercado de capitais é basicamente alimentado pelos títulos 
dessas empresas. O número de Sociedade de Economia Mista 
aumenta diariamente pela criação de novas sociedades federais, esta· 
duais e municipais. Nada há de impróprio, portanto, cm que a nova 
lei, reconhecendo essa realidade brasileira, contenha algumas 
normas sobre as sociedades de economia mista. Ao contrário, desa
conselhável seria o silêncio sobre essa espécie de sociedade da maior 
importância para a economia do Pais. 

. ~ Soci~dadc de Economia Mista distingue-se da Sociedade 
~n?mma pnvada sob o aspecto de apresentar duas categorias de 
soc1os, com objctivos diversos. O Estado, ao constituir as sociedades 
mi.sta~, visa a.o interesse público, c não ao lucro, que é o objetivo dos 
acJonJstas pnvados. Há que conciliar, portanto, o interesse público, 
q~~ orienta a açào do Estado, com a protcçào dos direitos patrimo· 
ma1s . dos acionistas privados, que o Estado julga conveniente 
assoc1ar aos seus empreendimentos. 

. As poucas normas propostas pelo projeto se justificam pela ne· 
c:ss~d~de dessa conciliação. Dizem respeito, essencialmente, à 
diSCiplina dos direitos e à defesa dos acionistas minoritários, 
adaptando às peculiaridades da sociedade mista os princípios básicos 
da Lei. 

O projeto veda à sociedade mista exercer atividades estranhas 
ao seu obj~to. É o mesmo princípio geral do artigo 29, fundamental 
pa~a a efeuva defesa do minoritário, pois é através dele que se carac
tenza uma das formas de abuso de poder dos administradores. No 
caso ~a socieda~e ~e econom.ia mista, o objcto é fixado pela lei que 
auto~1za a sua crmçao, e o legislador tem a liberdade de fazê-lo com a 
amplitude .qu~ desejar. Seria injurfdico, entretanto, que administra· 
dores e. ac1o"_!stas co~troladores pudessem violar o preceito legal c, 
por dcliberaçao própna,lançar-se em outros empreendimentos. 

EXERCICIO DE DIREITOS DEACIONISTAS: 

O projeto de Lei da S.A. não deixa ao desabrigo o pequeno 
acionista ao exigir o mfnimo de 5% do capital para o cxcrcfcio de 
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certos direitos, como u convocação de assembl~in, ução de responsa· 
bilid.ade cil'il contra o administrador, instalação do conselho liscul, 
c.\ibiç;w de lucros, etc. 

Em primdrü lugar, o mínimo exigido no projeto nilo é superior 
ao d;t ki atual, que prev~ 20% para hipóteses como a da convocação 
de ass~mbli:ia. Em segundo lugar, o projeto autoriza a Comissão de 
Valores Mobiliários a reduzir o percentual de 5%, para as 
companhias aberr·•s (artigo 292). 

O exercício dos dir.eitos individuais do acionista não depende, 
no entanto, de que se reuna um percentual mínimo de capital. Assim, 
a participação nos lucros sociais, o direito de prder~ncia e o direito 
de recesso podem ser exercidos, individualmente, por qualquer 
acionista. 

São essas as principais informações que tenho a prestar a Vossas 
Excel~ncias sobre os Projetas de Lei das Sociedades por Ações e da 
Comissão de Valores Mobiliários. 

Estou ao inteiro dispor para responder a quaisquer perguntas 
sobre a matéria. 

SIMONSEN RESPONDE ÀS CRITICAS 
AO PROJETO DAS Sf A 

Da Sucursal do Rio 

Em nota distribuída ontem, o Ministério da Fazenda respondeu 
a onze das principais criticas feitas ao projeto de lei das Sociedades 
Anônimas, elaborado pelo Executivo e ora em tramitação no Con
gresso. A liberação do documento coincidiu com as criticas feitas ao 
projeto, no Senado, ontem, pelo jurista Modesto Carvalhosa, sendo 
outra coincidência o fato de as criticas respondidas pelo Ministro da 
Fazenda serem praticamente as mesmas levantadas pelo jurista. 

Foram objeto de apreciação as críticas envolvendo conglomera· 
dos, proteção às minorias acionárias, conceito de companhia aberta, 
coexistência de ações com e sem valor nominal na mesma compa· 
nhia, possibilidade de emissão de debêntures no exterior, formas de 
controle da companhia, proteção ao pequeno acionista, representa
ção do acionista por procuração outorgada, direi·.o de recesso na 
incorporação, eleição de membros do Conselho de Administração c 
fixação de dividendo mínimo obrigatório. 

Conglomerados 

Crítica I -O projeto visa à criação de uma economia de con· 
glomcrados no Pais, sob liderança do sistema bancário. Esse objctivo 
seria facilitado pela redução do número mínimo de açõcs votantes na 
companhia, aliada à representação do acionista cm assembléia pelas 
instituições financeiras. 

A Comissiio de Valores Mobiliários seria um dos instrumentos 
dcss<t politica, na medida que tcrú poderes para escolher as institui-

çõ~s finunc~irus aptas a operar no Mercado de Valores Mobiliârios 
(custódia, emissão de: certificado, uçõc:s escriturais, etc.), f~tvorc:· 
cendo, assim, o monopólio dos conglomerados, 

Resposta - O projeto não visa a criaçilo de conglomerados sob 
:.t liderança do sistema bancário. Nem o Governo nem os seus auto· 
res jamuis explicaram ser este um dos objetivos d·a rc:formu du lc:i. A 
proposição i: fantasiosa, não tem n~nhum fundamento no texto do 
projeto submetido ao Congresso, ~ revela confusões conceituais e 
desconh~cimento da legislação em vigor: 

u) a disciplina legal e regulamentar do sistema financeiro e do 
sistema de distribuição de valores no mercado de capitais proíbe aos 
bancos comerciais e de investimento participarem, de modo perma· 
nente, de sociedades que exercem atividades não financeiras, e mes· 
mo a formação de conglomerados de instituições financeiras no mer
cado de capitais estâ sujeita à regulamentação escrita; 

b) a critica parece resultar do fato de o projeto referir-se, em vâ· 
rios de seus artigos, a serviços fiduciãrios que a lei reserva às institui
ções financeiras, tais como os de custódia de valores mobiliários, da 
emissão de certificados de depósitos de valores mobiliários, de agen
te fiduciário de emissão de debêntures, de depositârios de açào escri· 
tural e de participantes no lançamento de emissões de títulos no mer
cado. A critica parece desconhecer o conceito legal de instituição 
financeira, constante dos artigos 17 e JS da Lei n~4.595f64, que com· 
preende, além dos serviços de intermediação financeira propria· 
mente dita (dos bancos comerciais e de investimento), os serviços de 
custódia de valores de propriedade de terceiros. Tradicionalmente, 
esses serviços de custódia são reservados a instituições licenciadas 
pelo Poder Público, sob a fiscalização das autoridades monetárias. 
Esse regime legal visa a proteger a economia popular, evitando que 
serviços fiduciários possam ser explorados por qualquer empresário, 
sem qualificações técf!icas, financeiras ou morais. 

c) os serviços de custódia de ações, de emissão de certificado de 
depósito de valores mobiliários, de emissão de certificados de ação e 
de depósito de ações escriturais incluem-se, por sua natureza, entre 
aqueles que a legislação bancária, em todas as partes do mundo, re· 
serva às instituições financeiras, no seu conceito mais amplo, e não 
exclusivamente às instituições bancárias. A exigência de que uma ins· 
tituicào financeira participe do lançamento. no mercado, de emissão 
de valores mobiliários, já conrta de legislação em vigor, desde a Lei 
do mercado de capitais, de 1964. 

d) o projeto da CVM confere competência ao novo órg:io para 
autorizar instituições financeiras (no seu conceito mais amplo) a 
explorar esses serviços. É o mesmo tipo de autorização atribuída ao 
Banco Central cm relação às instituições bancárias. A firmar que a 
CVM vai exercer esses poderes, com o objctivo de favorecer monopó· 
lio por conglomerados, constitui suspeita infundada c absurda de 
que a autoridade constituída vá usar os seus poderes com outros fins 
além daqueles expressamente enumerados na lei. 

c) o aumento da porcentagem de preferenciais não significa re· 
duçào do número de açõcs votantes da companhia, c se facilita que o 
seu controle possa ser mantido com menor porcentagem do capital 
social, essa facilidade existirá indiscriminadamente para qualquer 
empresário, c não especificamente para instituições bancárias. Ao 
contrário, essas serão us únicas que não podcriio se valer dessa pos
sibilidade, pois estão proibidas de exercer o controle de outras socic· 
dades: 
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f) a autorilação pura que instituições financeiras (cm seu 
sentido mais amplo) possam- desde que tenham mandato expresso, 
renovado anualmente - representar investidores do mercado que 
nelas d~positc:m suas açõcs, tem por objctivo facilitar a participação 
desses investidores nas deliberações das assembléias-gerais das com
panhias abertas. I: sabido que os investidores do mercado não com
parecem às assembléias, e somente exercem os seus votos- quando 
o fazem - através de: procuradores. Não hã por que impedir que 
outorguem procuração às instituições financeiras de sua confiança, 
instruindo-as como exercerem o voto. De qualquer modo, os conglo
merados financeiros aluais jã prestam esses serviços, em geral através 
de suas corretoras, bastando que: adquiram uma (mica ação da socie
dade para, com a qualidade de acionistas, poderem representar os de
positantes dos títulos cm seu poder. A experiência negativa é a cons
tituição de: sociedades protetoras de acionistas c: de voting trustees, 
que têm mostrado ser uma forma inadequada por não estarem su
jeitas à fiscalização do Poder Público. 

Minorias 

Critica 2 -O projeto não protege as minorias, mas, ao contrá
rio, derroga vários dos direitos aluais do acionista, como, por exem
plo, na Cessão de Controle, em que os minoritários não participam 
do ágio no aumento do número de ações sem direito a voto; na eli
minação parcial do direito de preferência etc. 

Resposta- A afirmação de que o projeto não protege as mino
rias tenta negar a evidência das dezenas de normas que inovam a 
legislação em vigor, com esse objetivo'. Diversas dessas normas estão 
relacionadas na exposição dos autores, encaminhando a primeira ver
são do projeto. É inverídica a afirmação de que o projeto derroga vá
rios ãos direitos atuais do acionista. A legislação em vigor não asse· 
gura nenhum direito na Cessão de Controle. O projeto adota di
versas providências para proteger os minoritários em algumas moda
lidades de transferência de controle, introduzindo medidas que não 
existem na legislação em vigor. A afirmação de que o projeto elimina 
parcialmente o direito de preferência revela o desconhecimento da 
Lei nq 4. 728, que, ao criar as sociedades anónimas de capital autoriza
do, admitiu a exclusão desse direito. O projeto estende o direito de 
preferência a diversas hipóteses não previstas na legislação em vigor, 
e reduz as exceções admitidas na Lei nq 4. 728. Por conseguinte, o di· 
reito de preferência regulado no projeto é mais amplo do que o da 
legislação em vigor. Há opiniões inteiramente contrárias,. que enten· 
dcm que o projeto dá direitos demais às minorias, o que pode vir a 
imobilizar os empresários. Existem, pois, até reclamações pelo ex· 
cesso de protcção. 

Companhia Aberta 

Critica 3- Com o novo conceito de companhia aberta, qual· 
quer empresa com o mínimo de açõcs no mercado, fará jus aos bene
fícios fiscais atualmentc concedidos às sociedades de capital aberto? 

Resposta- Conceito de Companhia aberta do projeto nada tem 
a ver com o conceito de sociedade de capital aberto da legislação fis· 
cal. Di1. respeito, exclusivamente, ao regime jurídico da sociedade 
que distribui seus títulos no mercado, independentemente do res· 
pcctivo número. Toda sociedade que vende, pelo menos, uma açào 
ao público, tem que estar sujeita às normas estritas dn lei, indcpcn· 

denu:mcnt~: do problema fiscal. O conceito de sociedade de capital 
aberto, para ~:feito d~: gozar de bcneflcios fiscais, é fixado pelo Con· 
selho Monetário Nacional, c o projeto não derroga a lei fiscal. 

Crítica 4 -A coexistência de açõcs com seu valor nominal, na 
mesma companhia, trará um problema contábil insuperável. Alé:m 
disso, as ações sem valor nominal propiciarão várias formas de 
fraude e especulação? 

Resposta- Hã mais de 60 anos que existem nos Estados Uni
dos companhias que têm ações com c sem valor nominal, sem que ja
mais algui:m tenha encontrado qualquer problema contábil insupe
rável na sua aplicação. As ações sem valor nominal foram inventadas 
pela legislação de Nova Iorque, com o fim csp~cífico de proteger o 
público investidor contra a ilusão do valor nominal. A afirmação 
de que propiciarão formas de fraude e especulação é gratuita. De 
qualqu~r modo, a responsabilidade do acionista controlador e dos 
administradores, definida no projeto, contribuirá para coibir modali
dades de fraude nesse e noutros institutos. 

Crítica 5- Quanto à possibilidade de emissão de debêntures no 
exterior, tal dispositivo permitirá a remessa de lucros, sob a forma de 
juros, sem pagamento de impostos, bem como a transferência, para o 
exterior, do patrimônio de empresas situadas no Brasil. 

Resposta- A legislação a tua! não proíbe a emissão de debên· 
tures no exterior por empresas domiciliadas no Brasil. O artigo 73 do 
projeto visa a proteger o credor da companhia por obrigações 
contraídas no País, preenchendo lacuna da legislação cm vigor. 
Atualmente, os titulares de debêntures emitidas no estrangeiro prefe
rem os credores por obrigações contraídas no País, ainda que o 
produto da emissão das debêntures não tenha sido aplicado em 
est~belecimento no território nacional. 

O projeto não revoga a legislação que regula o capital estran
geiro no Brasil- Lei n94,131, de 3 de setembro de 1932, modificada 
pela Lei n9 4.390. de 29 de agosto de 1964. Desta forma, somente os 
recursos ingressados efetivamente no Brasil e registrados no Banco 

· Central geram direitos de remessa de amortização e juros para o ex
terior. 

Pequeno Acionista 

Critica 6- O projeto não regula as várias formas de controle 
da companhia, como o controle exercido pelo banco credor, mas se 
preocupa. apenas, com o acionista controlador, e, assim mesmo. de 
modo insuficiente, por falta de sanções mais rigorosas (sanções 
penais) contra os abusos do poder económico. 

Resposta- Não cabe à Lei das S/ A regular o poder do credor. 
baseado no contrato de mútuo. Se essa matéria tivesse que ser regu
lada cm lei, o .Jugar dessa disciplina seria o Código Civil, no Direito 

....pc Obrigações, na parte relativa ao mútuo, c não na Lei das S/ A. O 
~rojeto regula apenas sanções civis c nào reproduz a tipificação dos 
crimes das S/ A, originalmente constantes do Decreto-Lei n9 2.627, 
porque este, desde 1949, foi substituído pelo Código Penal. Além dis
so, como há poucos anos foi votado um novo Código Penal, não se: 
justifica a alteração desse código, regulando novamente a matéria na 
Lei das S/A. 
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O Direito Penal Financeiro constitui um bloco, pois não é 
apenus nus S/A que se praticam crimes. Certamente, no futuro, 
h a verú um Código Penal Financeiro. 

Criticu 7- O projeto dc:i.'a sc:m protc:çào o pequeno acionistu, 
ao exigir o mínimo de: 5% do capital para o c:xc:rcicio de vários direi
tos, como a convocação de assc:mbléiu, a propositura de ação contra 
a companhia, a exigi:ncia de informação sobre: o número de: açõc:s c:m 
podc:r do administrador c:tc. 

Em primeiro luw<~r, o mínimo exigido no projeto não é superior 
ao da lei :llual, que previ: 20% para hipóteses como a da convocação 
de assembléia. Em segundo lugar, o projeto autoriza a Comissão de 
Valores Mobiliários a reduzir o percentual de 5% para as compa
nhias abertas (artigo 292). 

O exercício dos direitos individuais do acionista não depende,· 
no entanto, de que se reúna um percentual mínimo de capital. Assim, 
a participação nos lucros sociais, o direito de preferi:ncia e o direito 
de: recesso podem ser exercidos, individualmente, por qualquer acio
nista. 

Representação 

Critica 8- A representação do acionista por procuração outor
gada ao administrador i: "um absurdo". 

Resposta- O "absurdo" alegado i: a regra geral nos Estados 
Unidos, na Inglaterra e na Alemanha. O projeto o admite porque se 
destina a criar a grande empresa, de capital pulverizado no mercado, 
que tende a se institucionalizar, sem acionista controlador. Nesse 
tipo de sociedade, o poder é exercido pelos administradores, com 
base nas procurações que anualmente lhes outorgam os acionistas. 

De outro modo jamais será possível, praticamente, reunir uma 
assem bli:ia-geral. O projeto tomou o cuidado, todavia, de dar à 
CVM o poder de regulamentar o pedido de procurações a acionistas 
de companhias abertas (artigo 126, parágrafo 2). 

Critica 9- Quanto ao direito do recesso na incorporação, o 
projeto deveria estender esse direito também ao acionista de 
incorporadora, e não atribui-lo apenas ao acionista da incorporada. 

Resposta- O projeto de lei das S/ A não deixa ao desabrigo o 
pequeno acionista ao exigir o mínimo de 5% do capital para o exer
cício de certos direitos como a convocação de assembléia, ações de 
responsabilidade civil contra o administrador, instalação do Con
selho Fiscal, exibição de livros etc. 

Resposta -A afirmação de que a lei deveria estender o direito 
de recesso ao acionista da incorporadora, c não apenas ao da incor
porada, é uma opinião pessoal, de que muitos não participam. As 
razões que justificam o preceito da lei em vigor - mantido no pro
jeto- que somente concede esse direito aos acionistas da incorpora
ua (que )'lassam a ser acionistas de outra sociedade), não existem cm 

rtlaçilo aos da incorporadora. No tntanto, o projeto asstgura c:ssc: di
rtilo quando c:lt st justifica: compra do controlt de outra socic:dudc: 
(artigo 257). 

Dividendo 

Critica 10- Os membros do Consdho de: Administraçiio não 
dt~·c:m str dc:gívtis para a diretoria, oomo permite: o projeto, a fim de: 
tvilar confusuo de intc:resst tntrc: os dois órgiios. 

Resposta- A afirmação i: descabida. A regra recomendada por 
qualquer manual de organização é que ao menos o chefe executivo 
sc:ja membro do Conselho de Administração, para que haja coorde
naçuo entre: os dois órgãos, O preceito que se justifica ~ o constante: 
na ki, que limita o número de membros do conselho que podem ser 
executivos, a fim de que não haja confusão dos dois órgãos. 

. Crítica 1.1 -Com relação ao dividendo mínimo obrigatório, o 
proJeto autonza tantas deduções do lucro bruto, inclusive a título de 
~articip~çuo dos administradores, que o lucro a partilhar, afinal, se
na, talvez, menor do que aquilo que os acionistas hoje vêm rece
bendo. 

Resposta -As deduções do lucro previstas no projeto são as 
existentes na legislação em vigor ou na prática das sociedades. O pro
jeto as explicita como custos ou despesas (para os acionistas), a fim 
de definir com clareza o lucro líquido que lhes cabe. t. norma uni
versalmente aceita que as demonstrações financeiras devem apre
sentar essas participações como despesas, a fim de não iludir os acio
nistas e os investidores do mercado sobre o verdadeiro montante do 
lucro líquido da companhia que cabe aos acionistas. 

FCCESP SUGERE MUDANÇAS 

Em estudo divulgado ontem, a Federação e o Centro do Comér
cio do Estado de São Paulo enfatizaram que, se o projeto da nova lei 
das Sociedades Anõnimas for aprovado como originalmente pro
posto pelo Governo, as pequenas e médias empresas sofrerão grande 
prejuízo em sua operacionalidade. Segundo as entidades, o novo pro
jeto de lei não deve ser criticado quanto ao seu objetivo, mas não 
pode deixar de lado uma realidade nacional: 90% das sociedades por 
ação são constituídos por pequenas e médias empresas. 

O SR. PRESIDEYfF: (Alexandre Costa)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. E\'A~DRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O nosso tema se desdobrará sobre a grande província cstanífcra 
de Rondônia. 

Mas, importa antes de tudo lembrar uma afirmação que cu fiz, 
nesta Casa, de que o Rio Amazonas dita uma lição internacional. 
Ele. ao receber tributários do sistema güiano, da Cordilheira dos 
Andes, do altiplano boliviano, como que afirma uma lição de inter
nacionalismo naquela ilrea c quase que impõe o concurso de todas as 
nações rara efeito de realização, para efeito de afirmação do homem 
naquela úrea. 

Bem a rrorúsito, li, hoje, no .Jornal de Brnsílin, uma cntrcfala 
COill:cuida pelo Emhnixndor Gonç<ilo Fernandc~ Puyó, do Peru. que. 
se rcrortando no encontro que ocorrerá entre os Presidentes do Brn-
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sil ~ do P~ru, ~m lquilus, c das condições favoráveis que a cidade 
•tpr~.,cnw, ui1.: 

El<t preenche tud<ts as condições colocadas ati: agora -
de que o encontro entre os Presidentes do Brasil c do Peru se 
traduzu cm nova ênf•tsc paru •t cxploruçiio conjunw da rcgii\o 
am<tzônica, comum aos dois países. 

-A Ama1.ônia é como a Antártida- observou Puyó
niio ê apenas para um país, ou pura dois, i: para muitos. A 

declaração do embaixador foi motivada pela indagação sobre 
se a realização de uma reunião de grupo de trabalho bila
teral, excluiria •t possibilidade: de que outros países viessem u 
participar de projetas conjuntos na Amazônia. 

O embaixador deu resposta negativa e ainda admitiu que 
•t visita do chancch:r da Colômbia ao Brasil, Josi: Lii:vano 
Aguirrc, cm junho passado, foi realmente importante para 
despertar uma nova conscii:ncia de que a região Amazónica 
deve ser, o mais breve possível, ocupada pelos países que dela 
tonwm p•trte, como form<~ de evitur a internacionalização de 
interesses no território. 

Observem, Srs. Senadores, como esta lição internacional ditada 
pelo Rio Amazonas aflora em uma manifestação do Embaixador 
peruano. Mas cada um de nós, posseiros de uma área da hiléia, 
teimamos em nacionalizá-la a nosso talante. Para isso importa um 
comportamento adequado, consentâneo à afirmação daquela área, 
obediente às leis ecológicas que ela dita, obediente às suas vocações 
naturais, sem tentar um desenvolvimento que ao primeiro golpe de 
vista pode parecer 0 idcal para a região porque foi exeqUível em uma 
outra parecida. A Amazônia não se parece com outra região; ela se 
parece consigo mesma, ela é ímpar, ela é sul generis. E vejam a 
preocupação que um irmão sul-americano, o Embaixador do Peru 
no Brasil, enfatizando a necessidade de uma ocupação imediata, por 
parte de cada um de nós, para garantir o uti possidetis. Essa afirma
ção corrobora com as nossas assertivas, nesta Casa, de que a Amazô
nia não está integrada, não está ocupada. Nenhum feito, nenhuma 
realização até hoje conseguiu ocupar ou integrar a Amazônia. As úni
cas realizações e os únicos comportamentos que conseguiram manter 
~stc presente do nosso antepassado português ainda brasileiro, 
foram o modelo espontâneo, obra do acaso internacional -a que já 
me referi, nesta Casa: o preço sedutor para a borracha, nos fins do 
século passado c começo deste. A Amazônia foi ocupada, 
propriamente dita, por aquela época, nos fins do século passado e no 
começo deste. As cidades amazónicas que emergiram em maior 
número foram aquelas que nasceram com o rubber boom, com a 
explosão da borracha, cm decorrência do preço sedutor que essa 
borracha alcançava no mercado internacional: foram as cidades dos 
rios tributários do Rio Amazonas, dos subtributário~. porque as 
cidades que vicejavam itqucla época eram aquelas que pontilhavam a 
grandl' calha amazónica. Mas os seus tributários c subtributários sô 
passaram a eclodir cm afirmações citadinas cm pós essa explosão da 
borracha cm decorrência do preço sedutor, porque a selva selvagem 
i: um mistério, ninguém vai para a selva sem o espírito de aventura: 
aliús, as grandes imigrações humanas nunca aconteceram sem o 
atrativo, ~cm o tropismo da aventura, do encontro com o Eldorado. 
Quem acionou Colombo para partir de Paios, cm busca do oriente, 
pelo ocidente'! Não foi fé, não foram os belos olhos dos reis espa
nhóis. Nfto. Foi a seduçf10 das lndias, que ofereciam as especiarias, 
as riquc1as fúecis! 

'o homem obedece a esse tropismo. desde o começo do mundo. 
Ele só deixa a terra cansada quando dela não pode mais tirar rique
za. Assim, também nós jamais ocuparemos a Amazônia com acenos 
infantis, com fórmulas de gabinete, com simpósios c conclaves, com 
comissões c projetas c planos. 

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

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não, no
bre Scnndor Gilvan Rocha, com muito pra7cr. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Estou ouvindo com muito 
cuidado o discurso de V. E11• e me pcrmito insinuar na sua fula pura 
lhe dar um dado que, coincidentemente:, está cm minhas mãos. f: a 
tradução de um trabalho de fôlego, fcito pcla revista The Economist, 
de Londres, c publicado pelo O Estado de S. Paulo. Vê V. Ex• que as 
observações que lerei são absolutamente isentas, e partem dc um ór
gão da maior credibilidade do mundo, órgão, inclusive, que: tcm uma 
circulação mais ou menos restrita aos meios financeiros, como seja 
The Economlst. Lerei um tópico, para que V. Ex• veja quão certa i: a 
tese que está a esposar neste minuto. Diz o trabalho: 

Cerca de um milhão de pessoas, número bem abaixo da 
meta pretendida pc:lo governo, emigraram do Nordeste para 
a Amazônia, de 1970 a 1975. E muitos, ao chegar ali, se 
arrependeram de ter vindo. A Sudam vem tentando a pecuá
ria extensiva como forma de aproveitamento do potencial da 
região: aprovou mais de 300 projetas, na maioria de grandes 
empresas paulistas, cobrindo uma extensão de mais de 14 mi
lhões de hectares; 

Vi: V. Ex• que esse problema, que afeta toda uma região, já é de 
conscientizaçào internacional. O que se está tentando fazer, inclusive 
registrado pela imprensa mundial. como um dos mais clamorosos 
erros de fi11ação do homem ao campo, não parte da Oposição brasi
leira: já parte de órgãos também responsáveis de todo o mundo. 

O SR. EVA:-IDRO CARREIRA (MDB - AM)- Nobre Se
nador Gilvan Rocha, agradeço penhorado a contribuição que 
V. Ex• traz, e gostaria de aduzir à mesma o seguinte esclarecimento: 
The Economisl se refere à Amazônia Oriental. Quer dizer, esta cor
rente migratória não foi neste montante; ela pode ter ido ao longo da 
construção da Belém-Brasília, que percorri, hã pouco, de carro. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Ela se refere, realmente, a 
essa época. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamente! 
Não i: a Amazônia Ocidental. Esta é: que importa, pois está frente a 
frente com os nossos irmãos da América do Sul. A Amazônia 
Ocidental é a que se limita com a Venezuela, a Colômbia, o Peru e a 
Bolívia. Veja a importância dessa faixa, que não foi atendida em 
coisa alguma, porque esse projeto da SUDAM, com a pseudo 
Transamazônica - faço questão de esclarecer que uma estrada que 
corta uma ponta do sudoeste do Estado do Am;tzonas não é uma 
TransamaLônica. Trans quer dizer, lexica e semanticamente, através 
de. Logo, uma estrada que atravessa o sul do Pará é uma Transpa
racnse. não é: uma Transamazônica. Só hã uma Transamazônica: o 
grande talvegue, o grande caldai amazónico, ou seja o Rio Amazo
nas. Essa que é a verdadeira Transamazônica. 

Mas, esses projetas da SUDAM, assim mesmo, não consegui
ram localizar um milhão de pessoas; mas cinco mil c poucas famílias 
que foram para lá, atraídas por ofertas mirabolantes e nem todas se 
concretizaram. Dai por que a zona sul do Pará, entre Marabá c Estrei
to, atingindo parte até do Maranhão, se constitui hoje, talvez, na 
área de maior conflagração subversiva do Pais, cm virtude da insatis
fação dessas correntes migratórias que foram para lá, na expectativa 
de um Eldorado. E quando derrubaram a floresta, c a chuva lixiviou, 
lavou o solo, levando aquela ténue camada de nutrientes. O produto 
da terra não foi mais o mesmo - começou a definhar, c os habi
tantes ficaram desarvorados. A primeira colheita foi boa, assim co
mo a segunda, mas, da terceira cm diante, perdeu-se. Dai, esse estado 
de :tgitação que lá persiste entre cinco mil famílias. 

O intuito da Transamazônica era o de localizar 100 mil famílias. 
Foi feito com esse objctivo. Seria a Transamazônica, ou melhor, a 
pscudo Transamazônica, localizando 100 mil famílias, ao longo do 
eixo rodoviúrio. Mas foi provado que esse estilo de colonização não 
funciona na Amazônia. Pode funcionar no Iraque, na Mongólia ou 
na G roclúndia, mas lit não runciona. 1: o rio, ainda, comandando a 
vida na AnHtl.ônia. Tudo tern que ser feito cm funçiio do rio. caso 
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contrário, ~stumos sujeitos a Jicur cuvundo buraco d~ntro d'águu, 
qu~ ~um trubalho inócuo c improfícuo. 

Srs. Scnador~s. o nosso objctivo é a ocupação da Amazônia. 
M;1s, ~ssa ocupação se ajusta ou diz respeito à celebérrima Província 
Estanili:ru d~ Rondônia. 

Explico ~m que se constitui ~ssa Província Estanífera: 

11 -A Província Estaníf~ra de Rondônia, mencionada 
no item anterior c para os efeitos dos Decretos-Leis n~s 1.101 
e 1.1 02, ambos de 30 de março de 1970, compreende a área 
territorial abrangendo o Território Federal de Rondônia, par· 
tes dos Municípios de Lábrea, Canutema, Manicoré, Humai· 
tá e a totulidade do Município de Novo Aripuanà, todos no 
Estado do Amazonas, e partes dos Municípios de Aripuanã, 
Diamantino e Mato Grosso, no Estado de Mato Grosso. 

Sr. Pr~sident~. essa ár~a chega a um somatório de 600 mil qut 
Jômctros quadrados, constituindo a celebérrima Província Estanífe· 
ra. onde acontece a cassiterita, o minério de estanho. 

Esse minério ocorre nessa área por efeito aluvional; é resultado 
do aluvião ou do duviào. Há uma diferença entre o eluvião e o 
aluvião. O eluvião é formado por aqueles resíduos que se depositam 
debaixo do leito do rio; aluvião é o encontradiço à flor da terra, na 
superfície. Então, essa cassiterita é encontradiça nas terras aluvionais 
dessa província, e foi descoberta por volta de 1958, por um celebér
rimo seringalista, Joaquim Pereira da Rocha. 

Desde então, começou a haver um fluxo migratório para essa 
área, espontâneo e lento, porque fluxos desse tipo são absorvidos 
naturalmente pela própria vida da região. J:: o parente que manda 
chamar o aderente. Ele não o manda chamar se não houver condi· 
ções de acomodação. O que causa atropelo são as correntes migra· 
tórias aliciais, mal organizadas, mal instituídas e mal estruturadas, 
como aconteceu com essa área entre Marabâ e ltaituba. 

Essas populações, então, passaram a extrair a cassiterita, atra· 
vi:s do processo de garimpagem. Garimpagem, na tecnologia da 
extraçào de minérios, i: o trabalho manual; é o trabalho do artesão; é 
o trabalho do operário que, de livre e espontânea vontade, penetra 
na úrea e extrai o minério. Ele sponte própria, sem nenhum vínculo. 
Isso ~e constitui na garimpagem. 

Importam explicações terminológicas para uma melhor 
elucidação. Já a lavra se constitui no trabalho industrializado, 
organizado por empresas com maquinaria, onde o homem é um 
empregado é um assalariado. Mas, como essa área foi descoberta e o 
Código de Minas, com muita sabedoria, faculta, autoriza a garim· 
pagem nos terrenos devolutos, nos rios, Rondônia, a partir de 1960, 
começou a experimentar uma explosão em decorrência da desco· 
bcrta da cassitcrita e da possibilidade que tinha o homem de ir ao in· 
terior, à selva, e trazer uma tonelada de cassiterita, vendendo-a pelo 
preço que mediava entre quarenta a cinqUenta mil cruzeiros. A pos· 
sibilidadc de cxtração de cassiterita, pelo garimpeiro, equivale, varia, 
entre meia a uma tonelada por mês. Vejam, Srs. Senadores, o que 
isto representava na economia do trabalhador braçal, do operário, 
do rurícola que outrora era seringueiro, ou se dedicava a um outro 
trabalho, mas que, diante da possibilidade de extraçào da cassitcrita, 
voltava-se inteiramente para esse labor, porque em urn mês ele podia 
fazer de 20 a 40 mil cruzeiros, no mínimo, uma vez que qualquer ho· 
mem estú capacitado a extrair de meia a uma tonelada por mês de 
cassitcrita, nos bolsões aluvionais, que ocorrem nessa Província, 
esparsamcnte, cm descontinuidade. Não é um Jilào de cassiterita, 
não é um filão de minério. não há um fluxo. Não. Há bolsões onde se 
encontram 50, 20 toneladas, c daí a 10, 8, 20, 50 quilómetros outro 
hols~o com 50, 5 toneladas. Então, são pontos, .são aspersões de 
minérios, ness;t Província de 600 mil km'. 

Em decorrência dessa facilidade, desse amparo, desse arrimo 
que o Código facultava, Rondônia explodiu, tendo duplicado seu 
crescimento. Em 10 anos duplicou a sua população, além daquelas 
populações nutuantcs que estavam n:~ selva c vinham para a cidade. 

~--
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R(lndõni;l cresc~u. d~s~nvolv~u·s~. ch~gundo mesmo a atrair popu· 
laçõcs dos Estudos vizinhos, como a Bolívia, atraindo até scrin· 
gudros e ruríeolas do Acre:. 

Mas, o qu~ acontcc~u para espanto de todos nós, Srs. Senado· 
r~s'! Em 1970 o Minist~rio das Minas c Energia baixou umu Portaria 
nos s~guintcs termos: 

"PORTARIA NY 195, DE 15 DE ABRIL DE 1970 

O Ministro de Estado das Minas e Energia, usando de 
suas atribuições e nos termos do urt. 78 do Decreto-Lei 
n~ 227, de 28-2-67- Código de Mineração- resolve: 

NY 195 - I - Determinar o fechamento, a partir de 
31-3· 71, da Província Estanífera de Rondônia às atividades 
de c:xtraçào de cassitcrita pelo regime de matrícula previsto 
no urt. 2Y item li, combinado com os arts. 70, 71, 72 e 73, do 
Código d~ Min~raçào. 

\'~jam bem V. Ex•s- estes itens se referem à garimpagem -
uma Portaria revoga um Código, cerceando, mani~tando, garrotean· 
do o des~nvolvimento de uma área amazónica, que estava sendo 
ocupada no seu interior, porque a garimpagem, recebendo o amparo 
da lei, facilitava a qualquer um entrar nas terras devolutas, nas terras 
do Estado, extrair a cassiterita e trazê-la para Rondônia, a Jim de 
comercializá-la. 

Senhor Presidente, tenho a impressão de que está havendo um 
enguno com relação à hora. 

O SR. I'RESIUENTE (Alexandre Costa) -V. Ex• continua 
com a palavra. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Muito obri· 
gado, meu nobre Presidente. 

Essa portaria provocou uma cisão, uma ruptura abrupta e a que· 
le fenômeno econômico, que vinha acontecendo, dando desenvolvi· 
mcnto a Rondônia e àquela área toda, caiu em desalento. Toda aque· 
la população de garimpeiros fluiu, automaticamente, para Rondônia 
à procura de um caminho, de uma solução, de um socorro diante da 
portaria que tinha ordens de cumprimento manu militari. Foi tal o 
fluxo migratório que o Governador de Rondônia se viu a braços com 
sérios problemas, a ponto de decretar, no dia 1~ de abril de 1971, 

Gon~rno do Território 
ATOS DO GOVERNADOR 
DECRETO 

DECRETO Ei'íR :"i'' 606, DE !• DE ABRIL DE 1971 

Decreta estado de emergência c abre crédito especial. 

O Governador do Território Federal de Rondônia, no 
uso de suas atribui<;iies que lhe são conferidas por Decreto· 
Lei n• 411, de S·l-69, cm seu art. 13, item li, e 

Considerando que o fechamento da Província Estanífcra 
de Rondônia importou na rdin1da de grande massa de 
garimpeiros das áreas de extraçào; 

Considerando 4ue esta retirada só poderia ser executada 
mediante escoamento bem plancjado; 

Con~idcrando que o Ministério das Minas e Energia, 
depois dos eontatus preliminares para o escoamento, ~1dotou 
como ponto de concentração a cidade de Porto Velho; 

Considerando que, como sói acontecer em casos dessa 
natureza. as previsões geralmente ultrapassaram os cálculos; 

Considcranuo que, cm decorrência <!essa concentração 
que excedeu a expectativa criou-se uma situação nova para o 
Território c sua capital; 

Considerando, inclusive, que a concentração c per· 
manéncia de grande massa de garimpeiros implica cm alarme 
c intranqüilidade social, gerando, por sua VCl, reclamos dos 
mesmos par:t atendimento de suas necessidades de alimen
tação c ;dojamcnto; 
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Ar!. I Y É criado o ~stado de emergência para esta capi· 
tal cn•1u:tnto perdururem os futos que o determinaram. 

Arl. 2Y Ficu uberto o crédito extraordinário de 
CrS 100.000,00 por conta dos recursos próprios, para 
atender despesas de qualquer natureza, decorrentes desta 
sittt:tç(IO. 

Ar!. JY Este decreto entrará cm vigor na data de sua pu
blic:t~;ào, revogando-se as disposições em contrário. 

Palácio do Governo, em Porto Velho, 19 de abril de 
1971, 149Y da I ndependi:ncia, 829 da República e 279 do 
Território.- João Carlos Marques Henrique, Governador

Luiz Felippe, Resp. pela Assessoria de Planejamento e 
Coordenação." 

Vejam, Srs. Senadores, o ponto de estrangulamento a que se 
chegou cm Rondônia, por uma decisão sem pi: nem cabeça, por uma 
:ttitudc sem a menor e.xplicação da Portaria nY 195, proibindo a 
g:trimpagcm. 

Mas pasmem, Srs. Senadores. Havia uma razão: era o favoreci
mento dos grupos multinacionais dando autorização para a lavra. 
Não podia garimpar, mas podia, qualquer companhia, exercitar a 
lavra, quer dizer, a extração do minério, mediante equipamento a pra· 
priado. E para isso, se arranjou argumentação da mais estapafúrdia, 
que o garimpeiro, ao extrair a cassiterita, depredava, destruía ou 
modificava a litosfera, a ponto de poder haver uma eclosão vulcá· 
nica. 

O que pode um pobre garimpeiro'? Que instrumental, que arma
mento tecnológico pode levar um homem ou uma família para o intc· 
rior da selva à busca do minério, a ponto de destruir o solo? Pelo 
contrário, ele se limitava ao bolsão. Onde encontrava o bolsão, ele 
derrubava a úrvorc para extrair a cassiterita. Mas o processo de 
lavra, não! Tem que abrir estrada para levar a .maquinaria. Aí a 
devastação i: m:tior, porque a estrada na Amazônia é um insulto, é 
uma agressão ao equilíbrio biológico da área. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, considero-me, cm termos 
de cassiterita cm Rondônia, discípulo, êmulo de um Deputado Fede
ral representante daquela área, Jerónimo Santana. 

Jerónimo Santana, um dos grandes patriotas deste Brasil. Depu· 
tado Federal por Rondônia, que vem esmiuçando, pulverizando ess~ 
assunto desde que representa Rondônia neste Congresso, já proferiu 
mais de vinte discursos pedindo uma solução, porque- pasmem ou· 
tra vez os Srs. Senadores - o caminho cedido às multinacionais. 
através d:t lavra - que elas supunham funcionaria na Amazônia -
não deu certo, não deu resultado, foi anti-econn!Tiico; não se justifica· 
va o transporte de uma maquinaria pesadíssima, para extrair 
vinte c cinqUenta toneladas em um bolsão e ter que deslocar todo 
aquele aparato a mais cinqUenta ou cem quilómetros de distância. 

O que realmente dava resultado era o trabalho do garimpeiro. 
era o trabalho homem a homem, de per si. Assim mesmo as multi· 
nacionais não ficaram satisfeitas c conseguiram do Governo uma ou
~•·• portaria, através do Ministério das Minas e Energia, permitindo 
o que eles chamam de lavra sem i mecanizada. Arranjarar.t agora uma 
terminologia para distorcer a interpretação do Código de Minas c 
f;tvorcccr a Portaria inicial, a 195. 

No que se constitui a ~<1vra semimccanizada': Continuam os gru· 
pos internacionais. através de testas de ferro, com direito de lavra. 
cm grandes extensões. O garimpeiro nrto pode penetrar. mas através 
desse processo, pode ser as:.alariado. Vejam bcm-assalariados- ela 
pode agora contntl<tr para que o garimpeiro extraia, obediente àquc· 
lc processo que ele fazia, de 1960 a 1970. c venda it Companhia. sô a 
ela: mas, só pode trabalhar se fizer contrato de trabalho com aquela 
que tem a concess:lo da úrea. daquele bolsão. 

O Sr. VlrJtíllo Távorn (ARENA- CE)- Permite V, Ex' um 
aparte'? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita 
honra, nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Tâvora (ARENA- CE)- Apenas desejava que 
V, Ex•, no lim de seu discurso, sintetizasse bem a acusaçi\o, para 
lev:mnos its autorid:tdes competentes, pda gravidade com que se 
reveste. V. Ex• e nós só queremos um:t coisa: o progresso, o desen· 
volvimento de Rondônia, a defesa do interesse Nacional. Entiio, 
gostaria que, no fim, V. Ex• desse a síntese, a acusação real do que 
está acontecendo, porque V. Ex• sabe bem, com a experiência que já 
tem da vida pública, que memorando grande, ofício comprido, 
discurso prolongado, ninguém li:, lê o final. Assim, prometemos a 
V. Ex• envidar os esforços, como já outros fizemos, em ocasiões 
diversas, para que as autoridades competentes, em tomando conhe· 
cimento real da situação que V, Ex• expõe, providências tomem a 
respeito. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não, 
nobre Senador Virgílio Távora, o seu aparte, como sempre, honra o 
meu discurso e patenteia a sua dedicação à causa pública, seu interes· 
se pela solução dos problemas brasileiros. Isto i: dito com toda a 
sinceridade, nobre Senador, porque somos testemunhas do seu traba· 
lho nesta Casa, diuturnamente, à procura das melhores soluções 
para a problemática brasileira. 

Este problema de Rondônia i: seriísimo, porque ouvimos hoje 
um Senador pelo Amazonas; ouvimos ontem o Senador Paulo Bras· 
sard, pelo Rio Grande do Sul, lendo trabalhos insertos em jornais, 
denunciando a ida de brasileiros para a Bolívia, trocando a cida· 
dania brasilc:ira pela boliviana, para ficar naquele território, porque 
ali têm melhor guarida, encontram mais agasalho do que do lado bra
sileiro; porque aqui não podem mais garimpar e não têm preço atra· 
tivo para um bem natural que i: abundante na área: borracha. Saem 
cm demanda da Bolívia à procura de melhores meios de vida. 

Ressaltamos, aqui, na fala do Senador Paulo Brossard, uma as
sertiva de S. Ex~. de profundo interesse: "só emigram as forças vivas 
da nacionalidade." 

Ninguém emigra, ninguém caminha sem saúde, tanto que, quan
do se põe obstáculos a correntes migratórias para espaços vazios, 
geralmente há necessidade de uma triagem ou se pede uma triagem. 
Acho isso supérnuo. 

Quem emigra, quem se desloca do seu habitai, do seu caldo de 
cultura à procura de outro, é porque ainda tem forças, tem o espírito 
de aventura, tem o desejo de se realizar. São essas forças nossas que 
estão passando para o outro lado, num total de lO mil pessoas, como 
disse h,.je o Senador José Lindoso, como fez referência Brossard, 
que talvez já somem 40 mil pessoas evadidas de 1970 a esta parte, 
por falta de condições de sobrevivência nesta área de suma importân
cia: Rondônia-Porto Velho-Acre, sul do Amazonas. 

Mas, como dizia, sou um corifeu do ilustre Deputado Jerónimo 
Santana, e me pe;mito ler parte do seu discurso do dia 5 de maio des
te ano, discurso da lavra do ilustre Deputado Federal Jerónimo 
Santana, representante do Território de Rondônia. 

Diz Jerônimo Santana: 
-Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejo nesta oportuni· 

dade lançar um apelo ao Sr. Ministro Shigeaki Ueki, para 
que vá ao Território de Rondônia constatar a procedência de 
nossas denúncias sobre o problema da cassiterita. Especial
mente, ouça o povo do Território, ao invés de ler os relató
rios dos Grupos Multinacionais sobre o assunto. 

Ouça S. Ex~ os garimpeiros, o comércio, a Associação 
Comercial, os partidos políticos, os Bispos, as Entidades de 
Classes vinculadas à população e verifique a realidade dos 
fatos contida cm nossas reivindicações, e não cncampe rclntó· 
rios cm causa própria e tendenciosos, feitos de encomenda 
por três grupos associados ao capital estrangeiro, de notória 
superficialidade, cm prcjuíw de toda a população que habita 
a região. 
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Sustentd desw tribuna, indo <ao encontro de um dis~urso al1ui 
prunundado relo eminente Senador Roberto Saturnino, que os 
lin<~n~iamentos olid<tis, notad<tmentc: uquclcs visivc:lmentc: de: favori· 
tismo. n~to eram bcn~tí~os ao nosso Pais, à sua economia, tomando 
ror base a ~risc: 4ue nos está ~onduzindo a uma ameaçadora 
intlaclto. 

Sr. Presidente, isso me: custou c: tc:m·me custado incompreensões 
rOl' rartc d<~queb que, sentindo os seus interesses contrariados, 
voltam-se contra mim, como se, para representar o meu Estado c 
defender os interesses do meu Pais c do seu povo, cu temesse amea
ças que me: impedissem o cumprimento desse: sagrado dc:vc:r. 

Sabemos que esse: grupo a que: me: refiro está, no momento. 
sendo benc:tidado com créditos extraordinários c:, ati: certo ponto, 
injustili~ávc:is. Pois não i: possivc:l, quando o Governo procura 
defender o Pais da intlaçào que nos ameaça, restringindo mesmo o 
financiamento a setores mais carentes de assistência crc:diticia, se 
vc:r.ha a entregar, a um só grupo, o montante de 800 milhões de cru
zeiros, como ocorreu há poucos dias com a Caixa Económica 
Federal. rará uma visivc:l c:speculaç-:io imobiliária. 

· f: c:stranhávc:l que: agora o mesmo grupo, num setor em que tam
bi:m não tc:m tradição, organize uma firma com o fim especilíco de 
c:ncampar outra, que se acha em concordai~. para assim tentar rece· 
ber· uma cota de duzentas mil sacas de café, a preços e condições 
favorecidos, numa transação ruinosa para os cofres públicos, que 
atinge a trezentos milhões de cruzeiros. 

!\bis ainda. todos sabem que o Instituto Brasileiro do Café estft 
cm crise de produção c que a orientação do Governo proibc for
nc..:imcnto de ..:otas a novas empresas. 

O argumento apresentado é a encampação de uma firma que 
está cm concordata judicialmente e inadimplente com o próprio 
Instituto. 

O Sr. Virgilio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
V. Ex• dá licença para um aparte? (Assentimento do orador.) -
Estamos cm que o Dr. Camilo Callazans dará a V. Ex• as explicações 
mais amrlas, mais completas. sobre o assunto c que medidas serão 
tomadas se, realmente, a administração maior do IBC tenha presen
tes todos esses dados. Não rairc a menor dúvida a V. Ex• de que pro
vidências deverão ser tomadas. por um homem a quem nós 
conhecemos como capaz c honesto c que tantos benefícios, tantas 
coisas fez de bom para o Nordeste. Não seria na Presidência do I BC 
que iria deslustrar aquele seu passado. Esperamos nôs, que cremos 
cm Camilo Callazans, que ele justamente dê a V. Ex• as informações 
c ao Pais as providências que o caso está a reclamar. 

O SR. IH;>;ARTE :\IARIZ (ARENA - RN) - Agradeço o 
aparte. mas há um equivoco de V. Ex•: no Instituto Brasileiro do 
Café. o l'rc,idcntc não é o ditador. não é o homem que tenha po
deres para dar soluçiics a todas aquelas transaçõcs que tramitam 
pelo órgito. Devo informar a V. Ex• que essa parte da autorização 
cstil afcta a uma espécie de colcgiado. que examina c emite parecer c, 
posteriormente. é submetido <1 assunto ao Ministério a que o I BC 
cst:1 subordinado. Estou informado de que isto ocorreu it revelia do 
voto do ilustre c prelado amigo Camilo Callazans. 

s,nt solidflrio com V. Ex• quando se refere ~o Dr. Camilo 
C.tllanns, meu rurticular e muito querido umigo, umu das melhores 
figuras com que: o Nordeste ~ontou dunmte tanto tempo para uu.\i
liar a sua precária c~onomia. Consc:qücntcmc:ntc:, aqui não vai nc:· 
nhum ataque. nenhuma censura ao Dr. Camilo.Callalans. O que c:u 
lJUcro i: cschtrccer, pois. numa crise como a cm que: nos encontramos, 
de producrto de c~tf~. quando a orientaçuo do Govc:rnÕTcxatüiiientC: 
niio fornc~cr nenhuma cot:t a mais a lírma nova, por que se vai entre· 
gar 200 mil sacas de cal'~. que representam 300 milhões de cruleiros, 
a uma empresa que nada tinha a ver com caf~ solúvel'? O que cu que:· 
roi: que se escl:treça, antes que seja tarde. 

O Sr. Virgilio Támru (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. DI :'~:ARTE :\1.\RIZ (ARENA - RN) - Com prazer 
ouço v. Ex• 

O Sr. Virgílio Tlivora (ARENA- CE)- Eminente Senador, o 
nosso aparte já agora seria pura reforçar mais ainda a afirmativa há 
pouco fdta. V. Ex• neste momento nos informa que já saiu o assunto 
da órbita do I BC e passou pura a do Ministério da Indústria e do 
Comi:rcio, ao qual o IBC está subordinado. Não temos a menor dú
vida que. ante as advertências de V. Ex•. o Sr. Ministro, um homem 
provo que tanto tem feito e procurado trabalhar para este Pais, 
examin:trú detidamente todos os quesitos apresentados por V. Ex•. e 
dúvidas não haja: uma vez verificada a justeza de todos eles, este Go
verno, que não tem nada a ocultar. que procura fazer todas as suas 
açõcs as mais rúblicas passiveis. dará, com o seu procedimento, uma 
resposta adequad<t a uma questão que no momento lhe está sendo 
proposta e da qual também, neste instante, tomamos conhecimento 
oficial. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) -Obrigado a 
V. Ex• 

Sr. Presidente, concluirei o meu pronunciamento. O que me 
trouxe à tribuna foi o desejo de colaborar com as autoridades cm 

·causa, para o esclarecimento· de um assunto que me parece mere
cedor de melhor exame. 

O Pais sô terá a perder, toda vez que se concentrarem recursos 
cxtraordinúrios cm grupos que artificialmente se organizam, com o 
dinheiro da Nação, para aventuras comerciais. Não podendo eter
nizar-se o favorecimento, no dia cm que estes forem suspensos só 
lhes resta encerrar suas atividades. com prcjuizo para a Nação c para 
:1 poupança nacional. comojú tem ocorrido. (Muito bem!) 

O SR. PRESII)ENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro Bcnevides, para uma comunicação. 

O SR. i\IAlJRO BENEVIDES (MDB - CE. Para uma 
comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Um evento histórico, de extraordinária significação para o 
municirio ccarcnsc de Barhalha, será comemorado a partir de hoje. 
cm meio a cxrrcssivas festividades. 
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Tratu·•~ do tr:tnscurso do primdro c~nt~nário da d~va~ào 
d<~•1uclu progr~ssista comunu à cut~goria de Cidud~. acontecimento 
ocorrido ~.xatumente u 30 de agosto de 1 H76. 

Antcriormcnt~. r~gistrum os fastos histórkos a iniciativa de 
Francisco Mugulhà~s B:trreto c Sit, d~ ~rigir nuqudu itrea do nosso 
território, no uno de 177S, uma capda sob a invocação d~ Santo 
Antônio, ~nscjundo u qu~ dali surgiss~ uma comunidade que tem 
inlluído decisivamente pura o desenvolvimento social, económico, 
polítko c cultural do Ceará. 

Ressalte-se que, a 17 de agosto de 1846, a Lei Provincial nY 374 
instituiu o município nu condição de Vila, passando a mesma à 
cid:tdc somente trinta unos depois. 

No instante cm que se verificou a sua autonomia, à frente dos 
destinos de Barbalha encontrava-se o Major Gregório Pereira Pinto 
Callou, Presidente da Câmara, que exercia, na ocasião, as funções de 
administrador, pela inexistência, ainda, dos cargos de Intendente ou 
Prefeito. 

Apegados a tão caras e inapagávcis tradições, os barbalhenses 
homenageiam os ~cus Maiores, enaltecendo-lhes os serviços que 
prestaram à coletividade ao longo dos tempos. 

Sob essa nobre inspiração, foi elaborado pelo Prefeito Fabriano 
Livõnio Sampaio e o Presidente do Legislativo Municipal, Vereador 
João Vicente de Macedo, uma programação, da qual constam várias 
inaugurações de obras a cargo da Edilidade e, entre elas, o "Largo 
Centenário", onde foi erigido, pelos integrantes do Lions Clube 
local. um monumento alusivo à magna efeméride. 

O ponto alto, pelo seu sentido cívico, será a palestra do Dr. 
Antônio Marche! Callou, às 20 horas, nos salões do Sctama Clu
be, que contará com a presença das mais altas autoridades e convida
dos esp•·ciais. 

Mencione-se, por imperativo de justiça, a espontânea colabora
ção que vi:m prestando todas as categorias sociais para o maior 
brilhantismo das comemorações, numa perfeita integração que tem 
sensibilizado a população do Cariri, no sul do F..studo, região cm que 
se acha incrustrado o município de Barbalha. 

O Sr. \'ir~:ilin T:hnnt (ARENA -CE)- Permite V. Ex' um 
:tparte'! 

O SI~. :\L\l'RO BE:'IIEVII>ES (MDB - CE) - Com \otlc 
pr:ttcr, eminente Senador Virgílio Távora. 

O Sr. VirJ!ílin Túvnra (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
feliz foi a iniciativa de V. Ex• de, hoje, trazer ao conhecimento da C a· 
sa o primeiro Centenário da nossa velha Sctama, hoje Barbalha, da
quele arruado. que se transformou depois, cm vila, cm cidade; daque
le núcleo vivo de ccarcnsidadc que Francisco Magalhães Barreto Sá 
fe1 surgir no coração do Cariri, c que tem dado, pelos seus filhos 
nwis ilustres. pelas suas manifestações de inteligência c de operosida
de uma prova hcm exuberante do que podem o povo c a gente do sul 
do no~so Estado. 

O SI~. 1\!AURO HE~EVIDt:S (MDB- CE)- Meus agradeci· 
m~ntos a V. Ex•, nobr~ s~nudor Virgilio Túvora, qu~ se solidariza 
~:om ~sta homenagem que me propus tributar uu povo de Barbalha e 
sua g~ntc, no tntnscurso do primeiro centenário da ~Ievação daquela 
i:llmuna it categoria de cidad~. 

Sob a ~:oordenaçào do jornalista José Edilmar Coelho Nurõcs, 
barbalhense ilustr~. tem sido f~itu ampla divulgação da data centená
ria nos jornais, rádio ~ televisão cearcnses, fazendo com que convir· 
jam para os festejos as atenções de todo o Estado. 

Ali:m disso, as potencialidades turísticas, em razão da publicida· 
de efetuuda cm torno dos 100 unos de Barbalha, passaram a ser 
difundidas mais amplamente, de forma especial a já famosa Fonte 
T~rmal de Caldas. 

Os r~cursos naturais ali ~xistcntes propiciaram a instalação d~ 
indústrias, do porte da CECASA - empresa que se especializou na 
fabricação de cerâmica- exportando-a em escala apreciável. 

Dotados de arraigado sentimento de fi: e religiosidade, os 
habitantes de Barbalha vi:em na figura de seu atual Vigário, Padre 
Eusébio de Oliveira Lima, um sacerdote zeloso e dinãmico, que se 
~ntrega, com inexcedível dedicação, ao pastoreio das almas, realizan· 
do notável trabalho de evangelização. 

As forças politicas, da Arena e MDB, aprestam-se para a dispu
ta eleitoral de 15 de novembro, num clima de entusiasmo e vibração, 
que serve para evidenciar a formação democrática daquela gente. 

Ao focalizar, hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o transcurso 
do centenário do Município de Barbalha, desejo render, desta tribu
na, o testem unho do meu maior apreço a todos os seus filhos que, no 
passado como no presente, ofereceram a valiosa contribuição do seu 
patriótico esforço para o crescimento do Ceará e do Pais. (Mui to 
bem!) 

COi\IPARECEi\1 MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Evandro Carreira - Josi: Esteves- Cattetc 
Pinheiro - Jarbas Passarinho - Josi: Sarney - Fausto Castelo
Branco - Jessé Freire - Domicio Gondim - Marcos Freire -
Arnon de Mcllo - Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela - Augusto 
Franco - Heitor Dias - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - Eurico 
Rczcndc- Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres- Danton Jo
bim - Nelson Carneiro - Otto Lchmann - Benedito Ferreira -
Saldanha Dcrzi- Accioly Filho- Leite Chaves- Mattos Leão
Otair Bcckcr- Daniel Kricgcr- Tarso Outra. 

O SR. I'RESIDENTE (Alexandre Costa) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que scrã lido pelo Sr. IQ·Sccrctário. 

É lido o seguinte 

I'RO.IETO DE LEI DO SE:'~~ ADO :'11~ 207, I> E 1976 

Altera a Legislação do Imposto Sobre· a Renda e Proven• 
tos de Qualquer Natureza, 

O Congresso Nacional decreta: 

Ait. !9 O Imposto Sobre a Renda c proventos de qualquer 
natureza incide, nos termos desta Lei, sobre os acréscimos 
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putnmoniais de: pessoas físicas decorrentes de gnnhos .de: capital, 
heranças, legados c: doações. 

SEÇÃOI 

Tributação dos Ganhos de Capital 

Art. 2Y Contribuinte do imposto é: a pessoa física residente ou 
domiciliada no Pais titular do património acrc:sci"J em decorrência 
de ganhos de capital. 

§ J9 A residência c o domicilio no Pais serão determinados de: 
acordo com as normas que definem os contribuintes do imposto 
progressivo sobre a renda liquida anual. 

§ 29 São ainda contribuintes os espólios de pessoas físicas 
residentes ou domiciliadas no Pais. 

Art. J9 O fato gerador do imposto é: a aqutstçao da dis
ponibilidade do acréscimo liquido de património ocorrido: 

I - durante cada ano civil: 
II - desde a sua chegada ao Pais até 31 de dezembro do ano 

em que: o contribuinte transferir residência do exterior para o Brasil: 

III - desde J9 de janeiro até: a data em que for apresentada a 
declaração de rendimentos de que trata o artigo 17 da Lei n9 3.470, 
de 28 de dezembro de 1968, no ano em que o contribuinte transferir 
sua residência do Brasil para o exterior. 

§ J9 A ocorrência do fato gerador completa-se a 31 de dezem
bro de cada ano ou, no caso do número lii deste artigo, na data da 
apresentação da declaração de rendimentos. 

§ 29 Acréscimo liquido de património é a diferença para maior 
entre: 

a) os ganhos de capital realizados (art. 49), cuja disponibilidade 
for adquirida (art. 69) durante cada período da ocorrência do fato 
gerador; e 

b) as perdas de capital realizadas (art. 79) no mesmo período, 
ou transferidas de períodos anteriores (art. 99, § 39). 

Art. 49 Ganho de capital realizado é o acréscimo de património 
decorrente da alienação onerosa (art. 59) dos seguintes bens do 
património do contribuinte: 

I - imóveis e direitos à aquisição de imóveis; 
li - ações e quotas do capital de sociedade: quotas em fundos 

de investimentos em condomínio; património especial da firma ou 
empresa individual equiparada a pessoa jurídica pela legislação do 
imposto sobre a renda; direitos de participação em patrimónios, 
empreendimentos ou negócios; 

11 I - titulos da dívida pública, títulos e direitos de crédito e va
lores mobiliários; 

IV - direitos de exploração de recursos naturais e florestais: 
autorização, licenças ou concessões governamentais; direitos de 
propriedade industrial, marcas e fundos de comércio; direitos 
autorais: 

V - títulos patrimoniais de clubes ou associações alienados 
por valor unitário superior a dez mil cruzeiros: 

VI - joias, objctos de arte c antiguidade alienados por valor 
unitário superior a vinte mil cruzeiros: 

VII - veículos-automóveis, aeronaves e embarcações de 
recreio alienados por valor unitário superior a sessenta mil cruzeiros. 

§ )9 Sào tributáveis os ganhos de capital realizados na aliena
ção onerosa de bens adquiridos por doação, herança ou legado. 

§ 29 Não são tributáveis os ganhos realizados na alienação: 
a) de propriedade agrícola c pastoril de área não superior a cem 

hectares, explorada pelo seu proprietário; 

h) de unidade habitacional urbana alienada por valor inferior a 
duzentos mil cruzeiros: 

c) de açõcs de companhias abertas subscritas cm dinheiro pelo 
~ontrihuintc, alienados mais de quatro anos após a sua aquisição, c 
de direitos de suhscriçào correspondentes a essas açõcr.; 

d l de ações bonificadas por companhias abertas e alienadas 
mais de quatro anos após a sua aquisiçilo; 

e) de títulos de crédito, valores mobiliários c depósitos bancá
rios com rendimentos prefixados tributados cm poder das fontes 
pagadoras. 

Art. 59 Somente estilo sujeitos ao imposto os ganhos de capital 
realizados mediante alienação onerosa dos bens objcto da aplicação 
de capital. 

§ J9 Considera-se alienação onerosa: 
a) à venda, cessão de direitos e da ação em pagamento; 
b) a permuta por serviços prestados ao contribuinte ou seu 

dependente, ou por qualquer bem que tenha valor de mercado; 
c) a subscrição em bens do capital de sociedades; 
d) a formação do capital de firma ou empresa individual equi

parada a pessoa jurídica pela legislação do imposto: 
§ 29 Equiparam-se_ à alienação onerosa, para os efeitos desta lei: 
a) a substituição de ações ou quotas em decorrência de incor

poração, fusão ou cisão de sociedades; 
b) a perda, renúncia ou abandono do bem mediante compensa

ção, inclusive indcnização por desapropriação, de seguro ou de 
terceiro responsâvcl: 

c) a amortização, resgate, reembolso ou liquidação de valores 
mobiliários, direitos de sócio ou de participação, e títulos de crédito: 

d) o encerramento de firma ou empresa individual equiparada a 
pessoa jurídica pela legislação do imposto; 

e) a transmissão mortis-causa dos bens que o contribuinte 
tenha adquirido cm substituição nos casos, de que trata o artigo 10, 
de diferimento do reconhecimento do ganho de capital. 

Art. 69 Considera-se adquirida a disponibilidade económica do 
ganho de capital: 

I -pelo recebimento do seu valor cm dinheiro, ou cm títulos da 
divida pública, títulos de crédito ou valores mobtliârios com liquidez 
no mercado, cujo valor atual possa ser realizado dinheiro mediante 
venda com desconto não superior a três por cento; 

11 - no caso de dação em pagamento, pela extinção das obriga
ções pagas: 

III - nos casos de que tratam as alíneas b, c e d do § J9 e as alí
neas a e d do § 29 do artigo 59, pela prestação dos serviços ou aqui
sição dos direitos recebidos em contra-prestação ou substituição dos 
bens alienados ou substituídos. 

Parâgrafo único. Considera-se adquirida a disponibilidade jurí
dica do ganho de capital quando os bens, serviços ou direitos de que 
trata este artigo são postos à disposição do contribuinte, cm condi
ções que lhe permitam, à sua vontade, adquirir a disponibilidade 
económica do rendimento. 

Art. 79 Perda de capital é a diminuição de património decor
rente da alienação onerosa dos bens do património do contribuinte 
de que tratam os números I e VIl do artigo 49 

Parágrafo único. Somente podcrâ ser reconhecida como reali-
zada a perda nos casos de: 

a) venda, cessão de direitos ou dação em pagamento; 
b) permuta pelos títulos de que trata o número I do artigo 69 
Art. 89 O ganho ou perda de capital será a curto prazo se o perí-

odo de aplicação 'de capital no bem alienado tiver sido igual ou infe· 
rior a trinta meses é a longo prazo superior a trinta meses. 

§ )9 Período de aplicação de capital no bem alienado é o tempo 
decorrido entre as datas de sua aquisição e a alienação pelo con
tribuinte. 

§ 29 Considera-se data de aquisição: 
a l a do pagamento do respectivo custo, ou do sinal ou primeira 

parcela deste, se o pagamento for em prestações; 
h) a da transferência do bem dado em troca, nos casos de 

permuta; 
c) a da aquisição do domfnio do bem ou da titularidade do 

direito, segundo a natureza do bem c o modo de aquisição, nos casos 
de aquisição sem contraprestaçào; 
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d) a da aquisição dos bens substituídos, nos casos de bens 
adquiridos cm substituição de outros, inclusive de alienações cm que 
o ganho ou perda de capital não for reconhecido, 

§ 39 Considera-se data da alienação: 

a) a do recebimento do valor da alienação, ou do sinal ou 
primeira prestação deste; 

b) a do recebimento do bem trocado, nos casos de permuta. 
§ 49 Se o negócio for sujeito a condição suspensiva, a data da 

aquisição ou alienação será aquela cm que se verificar a condição. 
Art. 99 A base de cálculo do imposto será o acréscimo líquido 

de património durante o período de ocorrência do fato gerador. 

§ I 9 Em cada período serão computados na determinação da 
base de cálculo do imposto: 

a) os ganhos de capital tributáveis, cuja disponibilidade, econó
mica ou jurídica, tenha sido adquirida no período, ressalvado o 
disposto no artigo 10; 

b) as perdas de capital realizadas c reconhecidas, ou transferi
das de períodos anteriores. 

§ I 9 O aumento líquido de património será determinado, sepa
radamente, para os ganhos c perdas a curto c a longo prazo. 

§ 29 As perdas de.capital a curto prazo poderão ser deduzidas ae 
ganhos de capital a longo prazo. 

§ 39 As perdas de capital que ultrapassarem os ganhos de capital 
no mesmo período poderão ser diferidas para compensação com ga
nhos de capital realizados nos cinco períodos seguintes, facultado ao 
contribuinte a corrcção monetária das perdas transferidas de um 
período para outro. 

§ 49 Não serão compensáveis com ganhos de capital as perdas 
cm operações com cônjuges c: parentes até o terceiro grau, ou entre o 
contribuinte c seus dependentes. 

§ 59 Se o valor da alienação for contratado para recebimento a 
. prazo, ou cm prestações, serão observadas as seguintes normas: 

a) o· montante do ganho de capital será determinado na data da 
alienação; 

b) as primeiras parcelas do pagamento do valor de alienação 
serão consideradas recuperação do custo de aquisição ajustado; 

c) o ganho de capital será computado no período ou períodos 
cm que as parcelas do valor de alienação a ele correspondentes forem 
cfctivamcntc recebidas. 

§ 69 No caso de que trata a alínea e do§ 29 do artigo 59, o ganho 
de capital scrâ computado no período cm que ocorrer a homologa
ção da partilha ou adjudicação dos bens. 

Art. 10. O contribuinte poderá, à sua opção, deixar de reco
nhecer, no todo ou cm parte, a realização do ganho de capital, c dife
rir a sua tributação, nos seguintes casos de substituição de bens no 
seu patrimônio: 

I - alienação, ou perda com indcnização, de prédio urbano 
utilizado pelo contribuinte para sua residência, se o ganho de capital 
for reaplicado, dentro de doze meses da sua disponibilidade, na aqui
sição de outro prédio com a mesma finalidade; 

II - alienação, ou perda com indcnização, de propriedade 
agrícola ou pastoril, se o ganho de capital for rcaplicado, dentro de 
doze meses da sua disponibilidade, na aquisição de outra proprie
dade com a mesma destinação; 

III- permuta: 
a) dos bens de que tratam os números I e II do arti~o 49 por ou

tros da mesma natureza; ou 
b) de qualquer bem por açõcs, debêntures conversíveis em 

1çõcs ou quotas de capital de sociedade; 
IV - os previstos nas alineas c c <I do § (9 c na alinca 11 do § 29 

do artigo 5~>; 

V- os previstos nas a !incas b, c e d do § 29 do artigo 59, cm rela
ção aos bens recebidos cm substituição que nào tenham valor de 
mercado. 

Parágrafo único. No caso de permuta com torna cm dinheiro 
ou nos valores de que trata o número I do artigo 69, somente podcrã 
deixar de ser reconhecido o ganho de capital que exceder do valor da 
torna recebida pelo contribuinte. 

Art. ll. O ganho ou perda de capital na alienação de cada bem 
será a diferença entre o valor de alienação (art. 12) e o custo de aqui
sição ajustado (art. 13). 

Art. 12. Para os efeitos desta lei, valor de alienação é:. 

I- o preço de venda ou cessão de direitos contratado pelo con
tribuinte; 

II - o valor das obrigações extintas, no caso de dação cm pa
gamento; 

III -o valor de mercado dos bens ou serviços recebidos, nos. de
mais casos. 

§ (9 Valor de mercado é a importância cm dinheiro que o 
alienante pode obter mediante negociação do bem no mercado, dedu
zida das despesas e dos impostos necessários para cfctivar a aliena
ção; 

§ 29 No caso de bem cotado cm bolsa ou negociado freqUente
mente no mercado, o valor será o de cotação ou o das vendas cfcti
vas, cm condições normais de mercado, de bens com qualidade c em · 
quantidade semelhantes. 

§ 39 No caso de bens para os quais não haja mercado ativo, o 
valor de mercado podcrâ ser determinado com base cm negociações 
anteriores c recentes do mesmo bem ou cm negociações contemporâ
neas de bens semelhantes entre pessoas não compelidas a comprar ou 
vender e que tenham conhecimento das circunstâncias que influam 
de modo relevante na determinação do preço. 

§ 49 A autoridade tributária podcrâ pedir ao contribuinte a just,. 
ficação do valor de mercado por ele declarado, mas se o contestar 
terá o ónus da prova da sua subestimação . 

§59 No valor da alienação não serão computados: 

11) os dividendos ou lucros distribuídos contidos no valor de 
alienação de açõcs ou quotas do capital de sociedades; 

b) os lucros acumulados ou do exercício contidos no valor da 
indcnização paga a sócio que se retira, no rateio do acervo líquido da 
sociedade dissolvida, ou no património líquido de firma ou empresa 
individual encerrada; 

c) os juros contidos nas parcelas do valor de alienação contra
tada's para pagamento cm prazo superior a dois anos, com corrcção 
monetária c sem iuros, ou com juros inferiores ao de mercado. 

§ 69 Os rendimentos excluídos do valor de alienação, nos ter
mos do parágrafo anterior, ficarão sujeitos à tributação na fonte ou 
na declaração de rendimentos, nos termos da legislação cm vigor. 

Art. 13. Para os efeitos desta lei, custo de aquisição ajustado é 
o custo original da aquisição do bem pelo contribuinte, deduzido dos 
encargos de depreciação c amortização durante o período de aplica
ção do capital, corrigidos monetariamente até a data da alienação. 

§ 19 O custo original de aquisição compreende: 
a) o valor pago ou incorrido pelo contribuinte na aquisição do 

bem, inclusive o custo das bcnfeitorias por ele realizadas e as des
pesas e impostos pagos na aquisição; 

b) no caso de imóveis, as contribuições de melhoria pagas pelo 
contribuinte. 

§ 29 O cu~to original de aquisição dos bens recebidos em 
doaÇão serâ o seu valor de mercado na época da aquisição; o dos 
be,ns adquiridos por herança ou legado será o da avaliação no inven
tário ou arrolamento. 

§ 39 Não serão computados no custo original de aquisição os 
juros relativos ao pagamento a prazo, ou de empréstimo contraido 
para o seu pagamento. 

§ 49 O ganho de capital na alienação de valores mobiliários, 
titulos de crédito c quotas de capital de sociedades será determinado 
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com base no custo médio unitário, corrigido monetariamente, dos va· 
tores, títulos ou quotas da mesma espécie, classe c pessoa jurídica, 
possuídos pelo contribuinte na data da alienação. 

§ 5Y Pura efeito do parágrafo anterior, nilo será considerado no 
custo de aquisição o valor das ações ou quotas bonificadas recebidas 
gratuitamente, nem o aumento do valor nominal de uções ou quotas. 

§ 6Y A depreciação e amortização serão determinadas de acor· 
do com as normas em vigor aplicáveis na apuração do lucro real das 
pessoas j uridicas. 

§ 7Y A correção monetária do custo terá por base a época do 
seu cfetivo pagamento e os períodos a que corresponderem os encar· 
gos de depreciação e amortização. 

§ 8Y O custo original dos bens adquiridos em substituição de 
outros, nos casos cm que não se configurar ganho ou perda de capi· 
tal realizado e reconhecido, ou em que o contribuinte diferir, nos ter· 
mos do artigo 10, o seu reconhecimento, será o custo de aquisição 
ajustado do bem substituído. 

§ 9Y Será considerado ganho de capital todo o produto liquido 
da alienação de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente c de 
direitos de preferência na subscrjção de ações. 

Art. 14. O aumento líquido de património decorrente de 
ganhos de capital será determinado c informado pelo contribuinte na 
sua declaração de rendimentos. 

§ lY A autoridade tributária poderá pedir a justificação ou 
comprovação do custo de aquisição ajustado dos ganhos de capital 
declarados pelo contribuinte. 

§ 2Y Na determinação dos ganhos de capital de bens adqui· 
ridos antes da entrada cm vigor desta lei o contribuinte poderá, indc· 
pendentemente de justificação ou comprovação, adotar como custo 
original de aquisição do bem o valor constante de declarações de rcn· 
dimentos apresentadas até o exercício de 1976, inclusive. 

§ 3Y Nos casos de espólio, a determinação c declaração caberá 
ao inventariante. 

§ 4Y A autoridade lançadora poderá, nos casos previstos na le· 
gislaçào em vigor, proceder ao lançamento de ofício do imposto, ou 
diferença do imposto, sobre ganhos de capital. 

§ 59 Nos lançamentos de ofício por incorreção na declaração 
do contribuinte, a diferença de imposto será cobrada com a multa de 
vinte por cento, além da correção monetária; salvo nos casos de 
evidente intuito de fraude, quando a multa será de cento c cinqUenta 
por cento. 

Art. 15. O imposto incidirá às seguintes aliquotas: 
I -de vinte e cinco por cento sobre o aumento liquido de patri· 

mónio decorrente de ganhos de capital a curto prazo; e 
II - de dez por cento sobre o aumento liquido de patrimônio 

decorrente de ganhos de capital a longo prazo. 

§ lY À opção do contribuinte, o aumento Hquido de patri· 
mónio poderá ser incluído na Cédula H da sua declaração de ren· 
dimcntos, caso cm que não ficará sujeito às taxas previstas neste 
artigo. 

§ 2Y É isento do imposto, em cada período-base, o aumento 
líquido de património decorrente àe ganhos de capital: 

a) a curto prazo, até o montante de cinco mil cruzeiros; 
b) a longo prazo, até o montante de dez mil cruzeiros. 
§ 39 O imposto sobre ganhos de capital será lançado e cobrado 

j~ntamcnte com o imposto sobre a renda liquida anual c de acordo 
com as normas sobre o parcelamento deste. 

SEÇÃO II 
Imposto de Rend!l das Pessoas Ffslcas 

Art. 16. O impor.to de renda devido pelas pessoas físicas será 
cobrado de acordo com uma tabela progressiva na qual as atrquotas 
crescerão de zero a sessenta por cento. 

Parágrafo único. A tabela progressiva do artigo 19 do Decreto· 
Lei n9 1.424 de 3 de novembro de 1975 fica acrescida de três novas 

classes de renda líquida, alterando-se as aliquotas a partir da classe 
nY treze conforme a seguinte disposição: 

NY Oaues de renda Uqulda ( CrS) AUquota 
(%) 

Até: 26.000 zero 
2 De 26.001 a 30.500 4 
3. De 30.501 a 36.500 6 
4 De 36.501 a 44.000 9 
5 De 44.001 a 52.500 12 
6 De 52.501 a 63.500 15 
7 De 63.501 a 77.000 19 
8 De 77.001 a 93.000 23 
9 De 93.001 a 112.000 27 

10 De 112.001 a 134.500 31 
11 De 134.501 a 163.500 35 
12 De 163.501 a 197.000 39 
13 De 197.001 a 238.000 43 
14 De 238.001 a 310.000 47 
15 De 310.001 a 500.000 50 
16 De 500.001 a 700.000 53 
17 De 700.001 a 900.000 56 
18 De 900.001 a 1.200.000 58 
19 Acima de 1.200.000 60 

SEÇÃO III 
Tributação de Herança, Legado e Doação 

Art. 17. São contribuintes do imposto de que trata esta Seção: 
I - a pessoa física residente ou domiciliada no País titular do 

património acrescido em decorrência de herança, legado ou doação, 
independentemente do local de residência ou domicilio do de cujus, 
ou do doador; 

11 - a pessoa física residente ou domiciliada no exterior titular 
de património acrescido em decorrência: 

a) ri!' herança ou legado deixado por pessoas físicas residentes 
no País, constituído de bens situados no Brasil e de títulos ou valores 
mobiliários emitidos por pessoas jurídicas sediadas no País; 

b) de doações recebidas de pessoas físicas residentes ou domi· 
ciliadas no País. 

§ lY São responsáveis pelo imposto: 
a) o espólio da pessoa física residente ou domiciliada no País, 

nos casos do número I e da alínea 1 do número II deste artigo, res· 
salvado o disposto no§ 2Y do artigo 18; 

b) o doador, quando o donatârio for pessoa física residente ou 
domiciliada no exterior. 

§ 29 A residência e o domicílio no País ou no exterior serão 
determinados de acordo com as normas da legislação do imposto de 
renda relativas à definição dos contribuintes do imposto progressivo 
sobre a renda líquida anual e sobre os rendimentos de residentes ou 
domiciliados no exterior. 

Art. 18. O fato gerador do imposto é a aquisição da disponi· 
bilidade do acréscimo de património decorrente de herança, legado 
ou doação. 

§ lY Considera-se adquirida a disponibilidade do acréscimo de 
património: 

a) pela aceitação da herança ou legado objeto de inventário ou 
arrolamento aberto no Pais; c 

b) pela aquisição do domínio do bem ou titularidade do direito, 
segundo a natureza do bem e o modo de sua aquisição, no caso de 
doação, ou de herança ou legado objeto de inventário ou arrolamen· 
to no exterior. 

§ 29 O disposto no parâgrafo anterior não se aplica nos casos 
de: 

a) aquisição da sua propriedade de bens gravados por usufruto 
em favor de terceiro, cuja disponibilidade somente se considerará 
adquirida na consolidação da propriedade; 
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b) d~ liddcomissúrio, que somente adquirirá a disponibilidade 
quando lh~ for transmitida a herança ou o legado obj~to do fi. 
ddcomisso. 

SUBSEÇÃO I 
Herança e Legado 

Art. 19. A base d~ cálculo do imposto ~ o valor líquido du 
herança ou l~gudo r~cebido pelo contribuinte da mesma p~ssou 

falecida. 
§ I Y O valor líquido da herança ou legado será o du avaliação, 

no inventário ou arrolamento, dos bens que couberem ao herdeiro 
ou legatário, deduzido: 

a) das dividas da pessoa falecida r. do seu espólio e das despesas 
de inventário ou arrolamento suportadas pelo herdeiro ou legatário; 
c 

b) do valor dos encargos do legado, se houver. 
§ 2Y Nu determinação do valor líquido da herança serão compu· 

t:tdus as doações recebidas pelo contribuinte da mesma pessoa física 
sucedida que sejam consideradas adiantamentos de legitima, cujo 
valor será atualizado monetariamente ati: a época da avaliação dos 
bens inventariados ou arrolados. 

Art. 20. O imposto sobre herança ou legado objeto de inventá· 
rio ou arrolamento no Pais será determinado antes do julgamento da 
partilha ou adjudicação dos bens e deduzido do valor dos quinhões 
hereditários ou do legado. 

§ I Y O imposto retido será declarado e recolhido na declaração 
apresentada pelo inventariante nos termos do § IY do artigo 45 do 
Decreto-Lei nY 5.844, de 23 de setembro de 1943, com a redaçào que 
lhe foi dada pelo artigo I Y da Lei nY 154, de 25 de novembro de 1947. 

§ 2Y Se o quinhão da herança ou legado não compreender bens 
disponíveis cujo valor possa ser realizado pagamento do imposto e o 
herdeiro ou legatário não fornecer os recursos para esse pagamento, 
o Juiz poderá autorizar a venda e sub·rogação do saldo do valor de 
bens gravados com cláusula de inalienabilidade. 

§ 3Y O imposto sobre herança ou legado objeto de inventário ou 
urrolamento no exterior será lançado com base na declaração de 
rendimentos do contribuinte referente ao período-base em que 
adquirir a disponibilidade económica ou jurídica (art. 6Y do pará· 
grafo único) do acréscimo de património. 

A rt. 21. O imposto sobre herança e legados recebidos por 
pessoas físicas residentes ou domiciliadas no País será cobrado às 
seguintes alíquotas: 

Herdeiros e Legatários 

Valor em C rS-Mil da Herança ou Legado Cônjuge Outros 

Até CrS 500 zero 1,0% 

De CrS 500 a CrS 1.000 1,0% 2,0% 

De CrS 1.000 a CrS 3.000 2,0% 5.0% 
De CrS 3.000 a CrS 5.000 5,0% 10.0% 
Dç CrS 5.000 a CrS 7.000 10,0% 17,0% 

De CrS 7.000 a CrS 9.000 17,0% 24,0% 

De CrS 9.000 a CrS 12.000 24,0% 36,0% 
De CrS 12.000 a. CrS 15.000 36,0% 50,0% 

Mais de CrS 15.000 50,0% 60,0% 

§ IY A alíquota será calculada cm cada classe sobre o valor da 
herança ou legado compreendido nos respectivos limites, c o imposto 
devido é a soma das parcelas correspondentes a cada classe. 

§ 2Y O imposto sobre doação que tenha sido co~sidcrada 
adiantamento de legitima na determinação do montante uO valor li· 
quido da herança scril compensado. pelo seu valor atualizado 
monetariamente. com o imrosto devido nos termos deste artigo. 

§ 3~ Para efeito deste artigo, se a ressoa falecida for desquitada. 
scrú trihutado :) taxa cstahclccida rara o cônjuge o legado que deixar 

pura u pessoa que vivia sob sua exclusiva dependência económica, no 
mínimo há cinco unos, desde que a tenha incluído entre seus 
bendiciários, de acordo com o disposto no artigo 44 da Lei n9 4.242. 
de 17 de julho de 1963. 

~ 4• O imrosto sobre herança ou legado recebido pelos contri· 
huintes de que tntt<~ a alínea a do número li do artigo 17 incidirá à 
taxa de vinte e cinco por cento. 

SUBSEÇÃO 11 
Doações 

Art. 22. A base de cálculo do imrosto é: o valor líquido da doa· 
ção recebida relo contribuinte. 

§ I• O valor da doação será determinado de acordo com o 
disposto no número III e nos§§ I• a 3Y do artigo 12. deduzido do 
valor dos encargos, se houver. 

§ 2Y O imposto será lançado por homologação nos casos em que 
o doador for o responsável, cabendo-lhe determinar o seu montante 
e recolhê-lo dentro de trinta dias da data da ocorrência do fato 
gerador. 

§ 3• Nas doações recebidas de pessoas físicas residentes ou 
domiciliadas no exterior, o imposto será lançado com base na de· 
ela ração do contribuinte relativa ao período-base em que tiver oco r· 
rido o fato gerador. 

§ 4Y O imposto sobre doação será cobrado às aliquotas do 
artigo 21. observado o disposto nos seus§§ IY e 3Y 

Art. 23. Os valores em cruzeiros constantes desta lei serão cor· 
rigidos anualmente, com base nas variações no valor nominal das 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, vigorando, em cada 
exercício financeiro, o valor atualizado para o més de dezembro 
anterior ao inicio do exercício. 

Parágrafo único. A correção monetária de que tratam o§ 3Y do 
artigo 9Y; o artigo I O: o § 2• do artigo 19 e o § 2Y do artigo 21 também 
terá por base as variações no valor cambial das Obrigações Reajustá· 
veis do Tesouro Nacional. 

A rt. 24. A rresente lei entrará em vigor a IY de janeiro de 1977. 
observadas as seguintes normas: 

I - o primeiro período-base para a cobrança do imposto sobre 
ganhos de capital terá inicio a IY de janeiro de 1977; 

li - O disposto nu alínea e do § 2Y do artigo 5Y somente se 
aplicará aos bens cuja substituição ocorrer a partir de IY de janeiro 
de 1977: 

III -o imposto sobre herança ou legado incidirá nas sucessões 
abertas a partir de IYdcjuneirode 1977. 

J ustificaçào 

A questão da melhoria do quadro de distribuição da riqueza 
interna constitui um dos prohlcmas cruciais do Brasil de nossos dias. 

Um confronto com a situação das outras nações do Globo 
coloca o nosso País cm posição de nagrante inferioridade, como um 
dos que apresentam maiores concentrações c desigualdade na reparti· 
çiio das rendas. 

Dados do Banco Mundial relativos a 1970 mostram que, entre 
6~ países estudados. apenas 6 tinham o coeficiente G lN I - indi· 
c:~dor m:lis usado para medir a concentração de renda - superior a 
0.6. :trrcscntando assim a mais elevada situação de desigualdade. E o 
Brasil estava entre esses, juntamente com o Equador. o G:thào, 
Honduras, Iraque c Rodésia. Exihindo desigualdade moderada -
GINI entre 0.4 c 0.5- havia 20 raíscs, enquanto a lista dos de haixa 
conccntr:1çào - GINI menor que 0.4 - comrrccndia ~h nações. 
C'om Iodas as restrições que se rossam fucr :1 essa arrcciaç:1o limi
lad:l ao uso de um coclicicntc. o confronto é cxtrcm:11ncntc pcno~o 
p:1r:1 nós. 
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Essa situação tem que ser profundamente alterada, se: aspiramos 
c pretendemos fa~cr do Brasil umu nação vc:rdudc:iramcntc: dc:scnvol
vida, não só sob o ponto de vistu económico mas também sob os 
aspectos da justiça social c da evolução politica e cultural. 

São ób.vias as implicações da questão du distribuição da riquc:~u 
em cada um dc:sscs campos do dcscnvolvimc:nto. 

Na perspectiva cconômica, coloca-se a ampliação do nosso mer
cado interno que. no presente, é: apc:nas um grande: potencial, deman
dando medidas rcdistributivistas para a sua concretização. 

Na perspectiva social, lc:vanta-sc uma verdadeira questão moral, 
já que a injustiça na distribuição dos frutos do progresso obtido com 
o esforço de todos não encontra mais ruzões que possam sustentá-la 
como situação acc:itávc:l. 

Na ótica politica, como na cultural, é o próprio sentido da evolu
ção que: reclama, como condição essencial ao seu prosseguimento, a 
rc:dução dos contrastes económicos entre as camadas da população. 

Páginas e páginas poderiam ser escritas paru concluir pelo que i: 
evidente, de uma evidência gritante: é preciso, é indispensável e é ur
gc:nte que:. se ado te um conjunto de medidas eficazes para produzir 
efeitos significativos sobre a distribuição da riqueza interna no 
Brasil, tornando-a mais igualitária, mais humana, mais justa. 

Dentro desse conjunto de medidas a adotar, a reformulação do 
nosso sistema tributário se destaca· como elemento de maior 
import:incia. 

E sabido e reconhecido com unanimidade que o sistema tributá
rio brasileiro é dos mais regressivos do mundo, como uma alta pre
ponder:incia dos impostos indiretos, de incidência geral e indiscrimi
nada sobre toda a população. O I PI, o ICM, o imposto de impor
tação e o de energia elétrica somam bem mais de metade da arrecada
ção tributária global. Mas, para ficar só nas rubricas mais impor
tantes, o imposto de renda sobre a pessoa jurídica deve ser encarado, 
na verdade. como um imposto indireto. já que.' na prática, a sua car
ga é inteiramente transferida para o público consumidor em geral. 
Sobram, como tributos diretos de maior valor, o imposto de renda 
pessoa física, os prediais e territoriais, e a taxa rodoviária que, em 
conjunto, cobrem apenas cerca de 25% da receita tributária total do 
País. 

Esse quadro tributário exige uma reformulação profunda e 
urgente. 

O presente Projeto pe1segue esse objetivo, constituindo um pri
meiro c importante passo no sentido de tornar mais progressivo c 
muisjusto o sistema tributário nacional. 

Na sua primeira scção institui a tributação sobre os ganhos de 
capital. 

É inadmissível a continuação do tratamento benevolente que o 
nosso imposto de renda dá aos rendimentos do capital em geral, 
principalmente no que tange aos ganhos decorrentes da valorização 
desse capital cm operações de compra e venda. Esses praticamente 
ni1o sào tributados. E não há nem pode haver nenhuma justificação 
para essa isenção: nem razões de natureza económica, nem motivos 
ligados à dificuldade de ordem administrativa. A sistemática da 
declaração de bens instituída já há alguns anos abriu caminho à 
cobrança do imposto sobre esses ganhos sem grandes problemas c 
sem muitus possibilidades de evasão. O projeto ora aprcsentudo 
oferece uma solução inteiramente viável, sobre a qual o múximo que 
se pode alegar é que aumenta a complexidade das declarações de 
quem tem ganhos de capital importantes. Para cs~cs casos, h:í o con· 
Ira-argumento de que os que atingiram esse nível de renda podem c 
devem contratar assessores especializados para esse fim. 

Na su:~ segunda scção, o projeto aprofunda a incidênci:~ do 
impnsto rrngrcssivo sohre a renda das pessoas físicas, clcv:~ndo :1 

aliquota múxima de )()'f, para 607n n:~s faix:~s de rendimentos mais :~I· 
tos. Ni1o hútamhé•.'1 qu:~lqucr r:~1.~o par:~ se m:~ntcr o p:~t:~m:~r múxi· 
mo aluai. que parece cxageradamcntc haixo cm confronto com os 

países mais avançados, onde essa al!quota sobe quase sempre acima 
de80% 

Finalmente, na tercc:ira seçilo, o projeto institui a tributação so
bre os ganhos de herança. 

E incompreensível que não exista no Brasil um imposto sobre 
herança, progressivo c abrangente, mas tão-somente um pequeno 
encargo na transmissão apenas de bens imóveis, uma aliquota fixa c 
redu;lidissima. 

Esse imposto existe na totalidade dos países desenvolvidos do 
mundo, constituindo instrumento importante para corrigir a tendên
cia à concentração de capital nas mãos de grupos familiares, por 
gerações sucessivas, endcpendentemente de qualquer capacitação 
gcrcncial. 

Instituindo, esses novos encargos que atingem especificamente as 
camadas mais ricas da população, aqueles que efetivamente podem e 
devem contribuir com uma parcela maior na formação da receita 
tribut:íria, a aprovação do projeto possibilitará ao Governo a opção 
por uma das duas alternativas: reduzir a incidência de alguns impos
tos indiretos, principalmente a incidência sobre os bens de consumo 
essencial das ca1nadas mais pobres, ou elevar o nível dos gastos públi
cos de natureza eminentement!= social, no campo da saúde, da nutri
ção ou da educação. De uma forma ou de outra, reforça-se significa
tivamente o mecanismo mais eficaz de redistribuição de rendas, que é 
aquele constituído pelo conjunto de impostos diretos progressivos de 
um lado e subsídios e gastos sociais de outro. 

Mas o projeto se justifica, ainda, por outras razões também 
importantes que, pela oportunidade, não devem deixar de ser referi
das. 

Dentro de pouco tempo terá o Pais uma nova Lei das Socieda
des Anónimas, já em tramitação no Congresso Nacional. 

Pretende o Governo, através dessa iniciativa, implantar um ver
dadeiro mercado primário de ações, pelo qual as empresas possam 
buscar poupanças junto ao público, sem incorrer nos custos financei
ros de um endividamento crescente. 

Esse mercado primúrio realmente não existe nem nunca existiu 
no Brasil em dimensão apreciável, não obstante algumas tentativas 
feitas principalmente em passado recente. Se buscarmos as causas da 
falta dessa peça essencial de qualquer sistema capitalista, vamos en
contrar, entre v ;irias outras, aquela que talvez seja a principal: o hábi
to da especulação generalizada entre os nossos investidores, e a 
existência de sistema e mercados onde a especulação está solidamen
te instalada c praticamente institucionalizada. Basta observar o que 
se passa no mercado imobilif1rio, nas bolsas de valores e no "opcn 
market". A economia nacional já é capaz de gerar poupanças na 
quantidade exigida pelo processo de desenvolvimento: mas grande 
parte dessas poupanças é drenada para aplicações meramente 
especulativas ~csses mercados. 

O combate à especulação é, pois, um imperativo do desenvolvi
mento nadonal se queremos concebê-lo c realizá-lo com h:!se prepon
derantemente em recursos internos. 

O presente prn.Jclo ~. tamhém, um instrumento poderoso de 
combate à cspccullu;i1<1. Não só porque institui uma tributação sobre 
aqudcs ganhos que freqUentemente resultam da atividade especulati
va. como porque, distinguindo os ganhos de curto c de longo prazo, 
renali1a mais fortemente os primeiros, que são eminentemente os 
frutos da especulação. 

A :IUsi:ncia de dispositivos eficazes de desestimulo à especulação 
pode frustr:~r complct:~mcntc a iniciativa governamental de constitui
ção do nosso mercado rrimário de açõcs, principal objctivo da nova 
Lei d:~s S.A. 

Com o propósito, também, de corrigir essa deficiência, é que 
apresento i1 consideração dos nobres senadores o presente Projeto de 
Lei. cujo alc;1ncc principal, entretanto, é evidentemente o de criar no· 
vm mecanismos de redistribuição de riquc1a, c contribuir para a 
corrcçi1o da nagrantc injustiça que caractcrila o quadro aluai. 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 1976.- Rohrrln Snrurnino, 
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LEGISLAÇÃO CITA DA 

LEI N~ 3.470, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1958 

Alt~ru 11 legisluçüo do Imposto de Rendu e dá outrus 
pro•idí•ncius. 

o O o o o o o o o o o o o o o o O O O o o 0 0 0 0 0 O I 0 0 I I O I O li 0 I 0 O 0 O I o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 17. Os rc:sidentes ou domiciliados no Brasil que se: retira
rc:m c:m carátc:r definitivo do território nacional no correr de um 
exercício financeiro, alé:m do imposto calculado na declaração 
corrc:spondc:nte aos rendimentos do ano civil imediatamente ante· 
rior, ficam sujdtos à apresentação imediata da nova declaração cios 
rendimc:ntos do período de 1~ de janeiro até a data em que for 
requerida às repartições do Imposto de Renda a certidão para visto 
no passaporte, ficando, ainda, obrigados ao pagamento, no ato da 
entrega dessa declaração do imposto que nela for apurado. 

§ J9 No caso dos residentes ou domiciliados no Brasil que se reli· 
rarem em caráter definitivo do território nacional, a certidão negati· 
va do Imposto de Renda, para visto no passaporte, somente terá va
lidade até sessenta dias da data da sua emissão. 

§ 2Y Para efeito do disposto neste artigo, são considerados venci
dos todos os prazos para pagamento e, bem assim, sem efeito suspen
sivo da cobrança, as reclamações contra imposto de renda lançado 
ou arrecadado na fonte, permitidos todavia, depósitos em dinheiro 
relativamente à parte objeto de reclamação. 

§ 3~ Os que (Vetado) continuarem a perceber rendimentos 
produzidos no País ficarão sujeitos ao regime de tributação na fonte 
sobre os rendimentos que: auferirem a partir da data em que for 
requerida a certidão fornecida pelas repartições do imposto de renda. 

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

DECRETO-LEI N~ 1.424, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1975 

Dispõe sobre a tabela progressiva do Imposto de Renda de
vido pelas pessoas físicas, estabelece desconto padrão, e dá ou
tras providências. 

Art. lY O Imposto de Renda devido pelas pessoas fisicas será a 
partir do exercício de 1976, cobrado de acordo com a seguinte tabela 
progressiva: 

Número Casses de Renda Liquida (CrS) Alfquota 

(%) 
I Até26.000 o ••••••• o o ••••••••••••••••••• ' zero 
2 De 26.001 a 30.500 ••••••••••• o •••••••••• o 4 
3 De 30.501 a 36.500 ••••••••••••••••••••• o o 6 
4 De36.501 a 44.000 • o. o ••••• o ••• o ••••••••• 9 
5 De 44.001 a 52.500 •••••• o ••••••••••••••• o 12 
6 Dc52.501 a 63.500 ••• o. o •••••• o •••••••••• 15 
7 De 63.501 a 77.000 •••••••••••••••• o •••••• 19 
8 De 77.001 a 93.000 ....................... 23 
9 De93.001 a 112.000 ...................... 27 

lO De 112.001 a 134.500 ...................... 31 
II De 134.501 a 163.500 ..................... 35 
12 De 163.501 a 197.000 ..................... 39 
13 De 197.00 I a 238.000 ..................... 42 
14 De 238.001 a 310.000 ..................... 45 
15 De 31 0.00 I a 500.000 ..................... 48 
16 Acima de 500.000 ........................ 50 

.. ' ....................... ' ............................... . 

DECRETO-LEI NY 5.844, DE 23 DE SETEMBRO DE 1943 

Dispõe sobre a cobrança e fiscalização do Imposto de 
Renda. 

PARTE TERCEIRA 
Casos especiais de tributação 

CAPITULO I 
Do Espólio 

Art. 45. No caso de falecimento do contribuinte, a 
declaração de rendimentos e o lançamento do imposto serão 
feitos, ati: a partilha ou a adjudicação dos bens, em nome do 
c:spólio. 

Parágrafo único. Aplicam-se ao c:spólio as normas a que 
estão sujeitas as pessoas fisicas, observado o disposto neste 
capítulo. 

LEI N~ 154, DE25 DE NOVEMBRO DE 1947 

Altera dispositivos da legislação do Imposto de Renda. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a se
guinte Lei: 

Art. I~ A cobrança do Imposto de Renda de que trata o De
crc:to-Lei n~ 5.844, de 23 de setembro de 1943, com as modificações 
dos Decreto-Leis nYs 6.071, de 6 de dezembro de 1943, 6.340, de II 
de março de 1944,6.577, de 9 de junho de 1944, 7.590, de 29 de maio 
de 1945, 7.747, de 16 de julho de 1945, 7.793, de 30 de julho de 1945, 
7.885, de 21 de agosto de 1945, 8.430, de 24 de dezembro de 1945, 
9.330, de lO de junho de 1946,9.407, de 27 de junho de 1946, 9.446, 
de II de julho de 1946,9.513, de 25 de julho de 1946,9.530, de 31 de 
julho de 1946, 9.764. de 6 de setembro de 1946, c 9.781, de 6 de setem
bro de 1946, será efetuado com as alterações abaixo indicadas: 

LEI NY 4.242, DE 17 DE JULHO DE 1963 

Fixa novos valores para os vencimentos dos servidores do 
Poder Executivo, Civis e Militares; institui o empréstimo 
compulsório; cria o Fundo Nacional de Investimentos, e dá ou· 
tras providências. 

Art. 44. O servidor público civil ou militar, de autarquia da 
sociedade de economia mista, que for desquitado c não responda 
pelo sustendo da esposa, poderá descontar importância igual na 
declaração do Imposto de Renda, se houver incluido entre seus bene
ficiários, na forma do art. 5~ da Lei nY 4.069, de li de junho de 
1962, pessoa que viva sob sua exclusiva dependência económica, no 
mínimo há cinco anos. 

{Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Fi
nanças.) 

O SR. !'RESIDENTE (Alexandre Costa)- Está, finda a Hora 
do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei da 
Cúm;Jra n~ 58. de 1976 (n~ 2.560·Cf76, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe 
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sobre a criação de cargos no Grupo·Atividadcs de Controle 
Externo do Quadro Permanente da Sccrctari~t·Gcral do 
Tribunal.dc Contas da União, e dá outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS FAVORÁVEIS, das Comissões: 
- de Senlço J>úblir.o CMI: c 
- de Finunçus. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, passa-se à votação do projeto que, nos 

termos do artigos 108, § 29, da Constituição e 322, inciso 11, alínea b, 
do Regimento Interno, exige para sua aprovação o voto favorável da 
maioria da composição da Casa, devendo, conseqUentemente, a sua 
votação ser realizada pdo processo nominal. 

A Presidência, entretanto, esclarece ao Plenário que, quando da 
apreciação da matéria, cm primeiro turno, a votação foi feita pelo 
processo simbólico, tendo em vista o acordo firmado. pelas lideran
ças da Casa. 

Dessa maneira, esta Presidência consulta os Srs. Líderes sobre a 
possibilidade de submeter a matéria ao Plenário, em segundo turno, 
em votação simbólica. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA. Como Líder.) - Sr. 
Presidente, como V. Ex• declarou, na votação em primeiro turno, 
não só a Liderança da ARENA como a Liderança do MDB acor
daram que, a exemplo do que se faz cm Sessões do Congresso, a vota
ção fosse feita pelo processo simbólico. Assim sendo, a ARENA é 
favorável a que se aplique esse critério, e peço a V. Ex• que obtenha 
a confirmação da eminente Liderança do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Consulto a Lide
rança do Movimento Democrático Brasileiro. 

O SR. MAURO SENEVIDES (MDB- CE. Como Líder.) -
Sr. Presidente, a exemplo do que ocorreu ao ensejo da primeira 
discussão, a M incria concorda com a adoção desse critério, por se 
tratar, realmente, de uma proposição da maior importância para o 
País, e, de forma particular, para o Tribunal de Contas da União, 
que ficará em melhores condições de exercitat as suas prerrogativas 
constitucionais. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votação o 
projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Está aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item l: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 374, de 
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
pronunciado pelo Ministro Armando Falcão, em solenidade 
realizada na cidade de Fortaleza, no dia 20 de agosto de 1976. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qu~iram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Está aprovado. Será feita a transcrição solicitada. 

t O SEGV!NTE O DISCURSO PRONUNCIADO 
PELO MINISTRO ARMANDO FALCÃO: 

"~ distinção que nunca poderei esquecer o convite que me fize
ram os Aspirantes-a-Oficial c os Concludentes do Curso de Aperfei
çoamento de Oficiais da Policia Militar do Ceará, para ser o Para· 
ninfo das Turmas de 1976. 

Sei que a homenagem se inspira cm duas circunstâncias: estar cu 
exercendo, presentemente, o cargo de Ministro de Estado da Justiça, 
c ser ccarcnsc, título de honra para mim somente superável pelo de 
brasileiro. 

Conheço, de perto, a Polícia Militar do Ccarâ. Fui menino cm 
Fortaleza, freqUentando com assiduidade os quartéis da então Força 
Pública do Estado, na viva curiosidade de acompanhar os ensaios da 
Banda de Música, os cxcrc!cios de ordem unida, o treinamento tlsi· 
co, a preparação dos desfiles, o adestramento no manejo das armas. 

Tenho bem presentes na memória os idos de 1930, quando as
sisti, no inicio de outubro, aos trabalhos de preparação do possível 
deslocamento da tropa para enfrentar, na linha da praia, o anun
ciado desembarque de forças revolucionârias, que provinham do nor
te do Pais. Guardei no pensamento o nome do Comandante-Geral 
EDGARD FACÓ, que impressionava pela sisudez, pelo porte mar· 
cial e pela justa fama de homem de principies severos, de oficial disci· 
plinador c de bravo combatente. 

Também muita vez, pelo ano de 1932, perdia aula, acompanhan
do, horas seguidas, na Praça José de Alencar, os exercícios dos Bata
lhões Provisórios que se organizavam, aceleradamente, quando da 
Revolução de São Paulo. 

Eu tinha naquela época, treze anos incompletos e era ginasiano 
de Instituto São Luis, dirigido por um homem que o Ceará nunca 
pode esquecer: FRANCISCO DE MENEZES PIMENTEL. E o 
meu sonho máximo, que quase me leva a uma absurda fuga da casa 
paterna, era seguir com destino a São Paulo, ombro a ombro com os 
soldados conterrâneos. Felizmente houve quem a tempo me advertis
se, sensatamente: "Você é menor. O Comandante manda logo pren
dê-lo c devolvê-lo ao seu Pai. Cresça e apareça ... " Não fui. Contudo, 
acompanhei, pontualmente, todas as etapas da organização do 
embarque dos batalhões. E terminada a Revolução de São Paulo, 
quando a tropa cearensc desembarcou na Ponte Metálica, furei os 
cordões de isolamento e fui localizar um tio combatente, para mim 
transformado cm herói, e consegui marchar colado a ele até o ponto 
de destino. Frustrava-se o pretensioso ex-futuro voluntário, porém 
não morrera, no espírito dele, a admiração pelas virtudes civicas dos 
que tinham saído do Ceará, desprendidos e tranqUilos, para arriscar 
a própria vida, no fiel cumprimento do dever. 

Senhores, como sabemos, a Polícia Militar do Ceará foi criada 
em 1835, contando hoje, portanto, cento e.quarenta c um anos. 

O Coronel Abelardo Rodrigues, que conheci pcssoaimente, dei
xou o "Resumo Histórico da Polícia Militar", com dados preciosos 
sobre a instituição, que honra o Ceará. 

Assinala Abelardo Rodrigues: 
"A Polícia Militar, embora sendo uma Corporação estadual, foi 

chamada, mais de uma vez a participar, como reserva que é do Exér
cito Nacional, de embates cruentos e dificcis fora do território 
cearcnse, quando a integridade da nossa querida Pátria se viu, 
momentaneamente, ameaçada por lutas intestinas em que o sangue 
dos irmãos jorrou empapando o mesmo solo generoso c amigo que 
nos viu nascer. 

Foi assim no Pará, em 1835, por ocasião do movimento revo
lucionário que ficou conhecido como "CABANAGEM", quando 
eram decorridos, apenas quatro meses da sua instituição; o mesmo se 
repetiu no Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí e outros Estados, no 
momento em que a ordem e a segurança pública sofreram s6bita alte
ração com o deflagrar de movimentos rebeldes, felizmente domi· 
nados pelo poder legal." 

O livro de Abclardo Rodrigues mostra a evolução da Corpo· 
ração c salienta um fato por demais expressivo: na "Cabanagcm", 
integrava o "Corpo de Polícia do Ceará", no posto de Alferes, o nos
so conterrâneo de Tamboril, Antônio de Sampaio, depois general na 
Guerra do Paraguai e hoje Patrono da Infantaria do Exército Bra· 
silciro. 

Senhores Aspirantes-a-Oficial: 

Senhores Concludentes do Curso de Aperfeiçoamento de Ofi
ciais: 

Conheceis bem as tradições da Corporação que espontanca· 
mente escolhestes para dcdicur o vosso labor c o vosso patriotismCI, 
oferecendo, se preciso, até mesmo o sacrifrcio da própria vida. 
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Dc:fmida c pesada é a responsabilidade: que assumistes. Não 
tenho dúvida de que, cm qualquer emergência, não desmcrcccrcis as 
demonstrações de bravura, dignidade c desprendimento, tão nume· 
rosas na história da Policia Militar do Ceará. 

Quem ubraça a carreira militar se dispõe, antes de tudo, a cxcr· 
citar, objetivamente, espírito de renúncia, apego ao sentimento do 
dever c total adesão ao interesse coletivo. A ambição mesquinha, o 
oportunismo, a leviandade, o empenho subalterno não assentam, de 
modo algum, no homem que enverga a farda. 

O bem do Brasil, o bem do Estado, qualquer caso ou circunstân· 
cia, se colocarão acima das pessoas, dos interesses e das disputas,.,O 
militar não hesita, não tergiversa, não recua, quando há chama· 
mento do interesse geral. Ele é muito observado como exemplo. Dai 
por que avultam os seus compromissos perante a sociedade:. 

A lealdade ao Chefe, a obediência ao Comando, o respeito à 
Lei fazem parte dos deveres essenciais do militar. Nilo pode ter o 
nome de soldado quem deserta do rigoroso aprumo moral, sim· 
bolizado na vida pessoal limpa, no comportamento irreprochâvel e 
retilineo, firme e inatacável. 

Os que comandam tê:m responsabilidades multiplicadas. De sua 
palavra e de sua conduta, das atitudes assumidas, pode depender, 
decilivamente, o procedimento dos subordinados hierârquico~ 

O Brasil, a Revolução, o Cearâ muito precisam de vós, senhores 
Aspirantes e senhores Oficiais. Estamos vivendo, a partir de 1964, 
tempos novos. São tempos de construção e de desenvolvimento, são 
tempos de criação e de paz. Jamais, porém, os perigos desaparecem 
definitivamente. Impõe-se a atenção constante, não se pode afrouxar 
a vigilância, seria grave erro esquecer a presença da subversão, que 
procura infiltrar-se e atuar, ora de forma ostensiva, ora disfarçada e 
sutil. Ninguém se iluda ou se deixe enganar por táticas de insidia. 
cuja inspiração vem de fora. 

Temos que ajudar o Presidente Ernesto Geisel no seu esforço 
pelo Brasil Grande, harmoniosamente desenvolvido, nos planos 
económico, social e politico. 

A Nação trava, neste fim de século, a batalha decisiva de sua 
grandeza e de sua liberdade de procurar os próprios caminhos. Ne· 
nhum patriota pode ser dispensado de sua contribuição e nenhum 
sacrifício é pequeno para não se faltar ao Brasil. 

Deus ilumine os vossos caminhos, senhores Aspirantes-a-Oficial 
e senhores Concludentes do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 
da Polícia Militar do Ceará". 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 375, de 
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição nos Anais do Senado Federal, do discurso proferi· 
do pelo Excelentíssimo S:nhor Presidente da ·República, 
General Ernesto Geisel, por ocasião do lançamento do Proje
to Sertanejo, cm Recife, no dia 20 de agosto de 1976. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada. 

E OSEGVINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO 
PRESIDENTE ERNESTO GEISEL· 

"Depois das exposições feitas pelos Ministros, pra:icamentc não 
cabe aduzir mais nada ao que foi dito. Mas cu desejo destacar que o 
Nordeste tem evidentemente problemas comuns a todos os dem~is 
Estados c demais regiões do Pais. São problemas de natureza varia· 
da, próprios de pais jovem, que procura se desenvolver c tem riquc· 
zas por explorar, c poucas disponibilidades de recursos, sobretudo 
linancciros. Mas são problemas de educação, urbanos principalmen· 
t~. são problemas de agricultura, pecuária, e assim por diante. 

Aqui cm Pernambuco cu vim tratar de dois problemas que silo 
comuns ao Pais: de um lado o problema de combate às enchentes que 

se verificam não só em Pernambuco, mas em muitas áreas do Pais, 
inclusive no Sul, no Centro-Oeste e no Amazonas. E problemas urba· 
nos que dia a dia se tornam mai~ sravcs, dentro das tendências natu· 
ruis da civilização que hoje cm dia nós estamos vivendo. Mas o Nor· 
deste se caracteriza por um outro problema, mais grave c mais sério 
que o da seca. E que merece de todos nós uma atenção extraordiná· 
riamente especial. Desde cedo na minha vida, aprendi a conviver 
com esse prob~cma, c acompanhei, hã mais de 40 anos, os 
extraordinários esforços que o então eminente Ministro de Viação e 
Obras Públicas, José Américo de Almeida, fez, no sentido de resta
belecer as obras contras as secas que haviam sido iniciadas por Epitâ· 
cio Pcsso~. e suspensas por razões internas da vida nacional do 
Governo de Artur Bernardes. 

Eu vivi aquele drama e acompanhei o esforço que se realizou e 
sei que desde então os Governos da República que se sucederam se 
empenharam em enfrentar o problema. Forneceu-se ao Nordeste 
energia elétrica. Construiu-se Paulo Afonso como todas suas amplia· 
ções e se fez a Usina de Boa Esperança. E hoje todo o Nordeste dis· 
põe de energia. Abriram-se estrada~. e a rede de estradas do Nordes· 
te, hoje em dia, i: das melhores do País. Digo mesmo que ela é muito 
melhor do que a rede de estradas de que dispõe a Região Sul, Esta· 
dos do Paraná, Santa Catarina c Rio Grande. 

Criaram-se universidades, desenvolveu-se o sistema de tele· 
comunicações, em suma, se fez, uma série de coisas, grandes açude~ 
também, mas o fenómeno das secas continua e talvez, em certo senti
do, ele se apresente agravado, de um lado porque a população cres
ceu e cresceu muito, de outro, porque as exigências da vida moderna 
são maiores e as deficiências que se notam, o que subsiste, o que a 
torna mais aguda, à época· das secas, se apresente com maior relevo. 

Então, a conclusão a que se chega é que o fenómeno persiste. 
tem as mesmas causas, mas efeitos talvez mais graves. E por isso é de· 
ver nosso, não só do Governo Federal, mas dos Estados e Municí· 
pios, dos empresários e de toda a população, trabalharmos no senti· 
do de combatermos esse mal. O Ministro Rangel Reis mostrou mui· 
to bem que a seca continuará, mas nós temos que adotar medidas e 
processos que nos permitam conviver com essa seca em melhores 
condições, assegurar às populações, sobretudo da zona rural, afetada 
pelo fenómeno, melhores condições para suportar e enfrentar essa 
anormalidade. O programa que se batizou de Sertanejo, c que eu aca· 
bode aprovar, visa a esses resultados. t mais um esforço conjugado 
com todos os outros que se têm realizado, no sentido de minorarmos 

· os efeitos danosos c prejudiciais da seca. 
Não existe para esse problema. como para outros, uma solução 

única. Há uma solução complexa, que é um conjunto de outras solu· 
çõcs que se harmonizam e se conjugam para enfrentar o problema. E 
é neste contexto que se insere este projeto hoje aprovado, e também 
neste mesmo contexto que se insere o programa de saúde pública que 
também aprovei neste momento. Realmente, esta população sofrida, 
que sofre as conseqUências da seca, que vive num regime de 
propriedade rural que é talvez dos menos adequados para essa situa
ção, dado o sistema fundiário que ainda persiste nc~ta área, uma 
população que sofre de doenças como a esquis:ossomosc, é rcalrnen· 
te uma população de pequena c~pacidade de produção. Ao lado dos 
processos que procuramos desc:wolvcr através do Projeto Sertanejo, 
nós vamos adaptar outros métodos visando melhorar as condições 
de saúde desta população. 

Os projetos estão ai, estão aprovados no papel, torno a dizer 
que o mérito deles estará não nesta aprovação nem no seu contexto 
burocrático, estará na nossa capacidade de traduzi-los em realidade, 
na nossa capacidade de açào. E para isto é preciso que o Governo Fe
deral conte com o apoio, o trabalho c a dedicação de todos. Muito 
Obrigado:" 

O SR. !'RESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 4: 

Discussão. cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n' 93, de 1976, do Senhor Senador Leite Chaves, que 
acrescenta parágrafo único ao art. n' ~05 da Lei n9 6.015, de 
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31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros pObli
cos, c dá outras providências, tendo 

PARECER, sob nY 350, de 1976, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto nos ter· 
mos do substitutivo que apresenta. 

Em discussão o projeto c o substitutivo, em primeiro turno. 
Se nenhum Sr. Senador desejar usar da palavra, encerrarei a dis-

cussão. (Pausa.) 

Estâ encerrada. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental. 

Os Srs. Senadores que aprovam o substitutivo queiram permane-
cer sentados. (Pausa). 

Aprovado. 

Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 

A matéria irá à Comissão de Redação, a fim de se redigir o ven
cido, para o segundo turno regimental. 

~o seguinte o substitutivo aprovado 

EMENDA NY1-CCJ (SUBSTITUTIVO) 

i\cresc:cntli· parágrafo único ao artigo 14 da Lei nY 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei nY 6.216, de Jffde 
junho de 1975. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O artigo 14 da Lei nY 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
alterada pela Lei nY 6.2i6, de 30 de junho de 1975, é acrescido do 
seguinte parágrafo único: 

"Parágrafo único. O valor correspondente às custas de 
escrituras, certidões, buscas, averbações, registras de qual
quer natureza, emolumentos e despesas legais constará, 
obrigatoriamente, do próprio documento, independente
mente da expedição do recibo, quando solicitado." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Sobre a mesa, are
daçào final do Projeto de Lei da Câmara nY 58, de 1976, apreciado 
em regime de urgéncia, cuja leitura será feita pelo Sr. IY-Secretário. 

!:.lida a seguinte 

PARECER NY 591, DE 1976 
Comissão de Redaçilo 

Redaçào final do Projeto de Lei da Câmara nY 58, de 1976 
(nY 2.560-C/76, na Casa de origem). 

Relator: Senador Virgilio Távora 

A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de Lei da 
Câmara nY 58, de 1976 (nY 2.560-C/76, na. Casa de origem), que dis
põe sobre a criação de cargos no Grupo-Atividades de Controle 
Externo do Quadro Permanente da Secretaria-Geral do Tribunal de 
Contas da União, e dá outras providências. 

Saia das Comissões, 27 de agosto de 1976. - Renato Franco, 
Presidente- Vlrglllo T'•ora, Relator- Jotf Llnd010. 

ANEXO AO PARECER N9 591, DE 1976 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n9 !8, de 1976 
(nY 2.560-C/76, na Casa de origem), que dispile sobre a crlaçilo 
de cargos no Grupo-Atlvidades de Controle Externo do Quadro 
Permunente da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da 
Unlio, e ti outras pro•ldêadu. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. JY Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria

Gerai do Tribunal de Contas da União, os cargos do Grupo-Ativi
dades de Controle Externo, Código TCU-CE-010, constantes do 
Anexo I. 

Art .. 29 Providas, . na correspondente categoria, todas as vagas 
decorrentes 4~ ~nsão e progressão funcionais, se~o extintos, à 
proporção que forem vagando, os eargos de Agente Administrativo. 
do Grupo-Serviços Auxiliares, Código TCU-CE.gOQ, do quadro 
referido no artigo anterior c constantes do Anexo II. 

,Art. 39 Para as atividadcs inerentes ao Grupo-Atividades de 
Controle Externo só se nomearão servidores cujos deveres, direitos e 
vantagens sejam os definidos cm estatuto próprio, na forma do Art. 
109 da Constituição Federal. 

Art. 49 Para as atividades não compreendidas no artigo 
precedente só se admitirão servidores pela legislação trabalhista, sem 
os direitos de greve c sindicalização, aplicando-se-lhes as normas que 
'disciplinam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Parágrafo único. Os atuais funcionários que desempenhem as 
atividades de que trata este artigo e não optarem pelo regime juri· 
dico-trabalhista serão mantidos no regime estatutário. 

Art. 59 ~ fixada cm 40 (quarenta) anos a idade máxima para 
inscrição em concurso público destinado ao ingrc:Sso nas Categorias 
Funcionais da Tabela Permanente da Secretaria-Geral do Tribunal 
de Contas da União. 

Art. 6' Em relação ao Grupo-Atividades de Çontrole Externo 
do Quadro Permanente da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas 
da União, a idade máxima para inscrição cm concurso público 
destinado ao ingresso nas respectivas categorias funcionais é de 35 
(t.J'inta e cinco) anos. 

Art. 7Y ln dependerá da idade a inscrição do candidato que seja 
servidor de órgão da Adinlnirtração Federal Dircta ou de autarquia 
federal. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a habilitação no 
concurso somente produzirá efeitos se, no momento da posse ou 
exercício no novo cargo ou emprego, o candidato ainda possuir a 
qualidade de servidor ativo, vedada a aposentadoria concomitante 
para elidir a acumulação .de cargos. 

Art. 89 Os cargos da classe inicial da Categoria de Técnico de 
Controle Externo poderão s~r providos, em até 1/3 (um terço) das 
vagas, mediante progressão funcional de ocupantes de cargos da 
cl~sse final da Categoria de Auxiliar de Controle Externo, pos
~Uidores de diploma de um dos cursos superiores exigidos para o 
mgresso na Categoria de Técnico de Controle Externo ou prova de 
correspondente provisionamcnto em nível superior, observada a 
sistemática adotada na área do Poder Executivo. 

Parágrafo único. Observada a escolaridade constante da parte 
final deste artigo, os aluais ocupantes de cargos da Categoria de 
Agente Administrativo poderão concorrer, por ascensão funcional, ~ 
classe inicial da Categoria de Técnico de Controle Externo, de 
acordo com a sistemática adotada na área do Poder Executivo. 

Art. 99 A despesa decorrente da aplicação desta lei serâ atendi· 
da pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal de Contas da 
União. 

Art. 10. Esta Lei entra cm vigor na dal.a de sua publicaçi!o, 
rcvogallas as disposições cm contrArio. 
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ANEXO/ 

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Quadro Permanente 

Grupo- AtiYidades de Coatrole Extemo, 
C6dlp TCU-CE-010 

Denomlllaçio 

Técnico de Controle Externo 
Auxiliar de Controle Externo 

C6dlao 

TCU-CE-011 
TCU-CE-012 

Ouse 

A 
A 

Número de 
Cargos Criados 

70 
180 

ANEXO/I 

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Quadro Pel'llllllellte 

Grupo-Serviços Auxiliares, Código TCU-CE-800 

Denomlnacio 

Agente Administrativo 
Agente Administrativo 
Agente Administrativo 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Tratando-se de 
matéria em regime de urgência, passa-se à sua imediata apreciação. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Esgotada a matéria 
·constante da Ordem do Dia. 

Hâ, ainda, oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador VirgOio Tâvora. 

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

Que preocupa tanto a determinados observadores internacio
nais, de semanas a esta parte, justamente coincidindo com a anuncia
da ida, em setembro próximo, do Presidente Geisel ao Japão, para 
que se debrucem, como brazillanlsts, sobre a nossa economia e ve: 
nha, sucessivamente, eni artigos aos quais, as mais das vezes, falta a 
base necessâria até dos dados mais elementares, jogados, com uma 
inconseqUência que assombra, nas pâginas dos escritos. que lemos 
nas folhas·do. Ptterior? 

Que força, que interesses estarão atrâs de afirmativas assinadas, 
às vezes, sob a responsabilidade de analistas que deveriam conhecer 
melhor o nosso Pais e que, mercê das cifras, aliam as suas verrinas 
contra a nossa Pátria e mostram ou total desconhecimento, ou 
manifesta intenção de atingir alvos que precisam ficar bem dc)imita. 
dos, bem definidos, bem esclarecidos à opinião pública brasileita1 

Referimo-nos, cm nossas primeiras palavras, à coincidência de. 
apreciação de uma situação interna de um pais, quando o dirigente 
maior desta Nação anuncia uma visita a um dos seus parceiros maio
res, no caso o Japão. Simile, vimos procedimentos cm épocas jâ não 
muito passadas, em nossa terra. 

Mas pertencemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores n !Jma Nação. 
'adulta, que discute os seus problemas entre suas fronteiras; uma Na
ção que sabe quais são os sr.•.1s objetivos permanentes e transit6rios, 

C6dlao Ouse Número de Cargos a 
Serem exdntos 

TCU-CE-801 c 35 
TCU-CE-801 B 35 
TCU-CE-801 A 36 

mas uma Nação que tem, acima de tudo, um destino histórico para 
cumprir. 

Ora, Sr. Presidente; ora, Srs. Senadores, não é de se dar 
·credibilidade a uma publicação que pode estar estampada em um jor
nal da austeridade e da seriedade do Times, mas cm que se afirme. 
por exemplo, que exista no Paraguai, na Bollvia, na Argentina um cli· 
ma semelhante ou mais propicio a investimentos outros, a financia
mentos outros de frentes cxtrafrontciras que o Território brasileiro. 

Não, Sr. Presidente. A um exame simples; a um exame frio; a 
um exame sem paixão dessa constelação de enunciações coincidentes 
com a viagem a que nos referimos, hã que se associar, sem sombra de 
dúvida, a idéia de que algo estâ atrâs desses pronunciamentos. 

Por caso, pode haver paralelo entre o ambiente de paz c 
tranqUilidade existente neste País c o de algumas repúblicas irmãs sul
americanas? Só a paixão, só o interesse, só a razão oculta poderia di
tar uma afirmação desse jaez. 

Pode haver comparação entre um mercado de cem milhões de 
pessoas, que tem produto bruto da ordem de cem bilhões de dólares, 
e o de territórios outros, em que estas somas não chegam à quarta 
parte em uns c à metade em outros? 

Só, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o desvario! 
Pode haver cotejo entre aplicações cm terra cm uma região onde 

c11:istc mão-de-obra abundante, barata, c cm outra que dela é carente? 
Pode realmente ser comparada, dentro da economia sul

americana, a série de incentivos, de facilidades, o nome que se lhe dê, 
emprestada à atividade exportadora no Brasil c aquela existente cm 
nutros países sul-amcricanos1 Não, Sr. Presidente. Efctivamcnte, se 
~~justiça posta cm julgamento, isso não se realiza. . 

E vemos, então, entre as verdades, os conselhos acacianos: 
diminuir importações e aumentar exportações. 

Que faz o Governo brasileiro, de anos a esta parte senão pro
curar, numa disciplina rigida, encaminhar a nossa balança de: 
importação para chegar ao ótimo em que tenhamos de importar o 
mínimo de petróleo possivel, o minimo de bens de capital c, pratica.' 
mente, sermos independentes, tanto das importações referente5 a 
trigo, como de insumos básicos, Sr. Presidente, tomados este.~ últi· 
nos em seu total1 
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Como vir dar lições como essas nós que não as estamos pedin· 
do, e não as recebemos de bom grado. E logo algu~m que: devia pro· 
curar aplicar no seu território, nos territórios vizinhos, essas tão sá· 
bias soluções, c que não as vemos até hoje em execução! 

Como aceitarmos a informação de que aumentarão as exporta· 
ções este ano, por uma safra agrícola "apenas fortuita", quando o 
incentivo à exportação tem sido uma das condutas mais rígidas deste 
Governo, uma de suas diretrizes mais marcantes, que só tem simne 
justamente no apoio, no impulso, no incentivo que procura dar à 
plantação, à agricultura, ao aumento da fronteira agrícola! 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Permite V, Ex• um 
aparte, Senador Virgílio Távora? 

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

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Antes de mais nada, te· 
rei que ressaltar - embora isso não fosse necessário - que neste 
meu aparte não vai, de maneil·a alguma, o desejo de sublinhar as criti· 
cas da imprensa internacional à politica económico-financeira do 
País. Mas, já que V. Ex• se reporta a esses incentivos oferecidos à 
exportação, gostaria de chamar a atenção de V. Ex• para um quadro 
que foi levantado pela PROMOEXPORT, Secção do Ceará, que mo 
deixou, realmente, seriamente preocupado. f: que a participação do 
nosso Estado, do Estado do Ceará, nas exportações brasileiras vem 
cair.do substancialmente, a ponto de, no ano de 1975, essa participa
ção ter sido reduzida a 0,87% das exportações brasileiras. Era o regis· 
tro que desejava fazer, com a ressalva de que isso não constitui, 
absolutamente, o desejo de sublinhar essas criticas internacionais à 
politica económico-financeira do Pais. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente 
Senador, uma das razões maiores que poderíamos dizer para a queda 
proporcional das exportações cearcnses, cm relação às brasileiras, é 
de um lado o aumento destas últimas, do outro fado a sazonalidade 
que tem a nossa exportação de crustáceos, a instabilidade numénca 
que apresenta a atividade pesqueira cm nossa região. E verificará V. 
Ex• que, em se levando cm conta esses dois fatores, bem está explica
da a razão daquela queda que V. Ex• e nós desejaríamos que 
substituída fosse por um grande aumento. 

Mas, Sr. Presidente, no dia de hoje este nosso discurso não é, 
propriamente, polêmico, mesmo porque sempre o fazemos quando 
avisamos a eminente Oposição de que assim vamos proceder. t um 
discurso de protesto, é uma oração cm que não vamos colocar 
eloqUência, mas cm que forjaremos por que o Governo tem uma poli· 
tica, que ele não é irresponsável; ele pretende, cm aumentando as 
exportações, diminuir as importações, mas não apenas numa 
enunciação vaga de intenção. Quem examinar a nossa pauta de 
importações nos seus itens de fertilizantes, de 1974 c 1975, verá uma 
queda seguida de US 405,3 bilhões, para US 303,9 bilhões no de ou
tros insumos básicos: onde não-ferrosos, no mesmo período, verifica
rá, sem sombra de dúvida, uma diminuição constante US 592,8 bi
lhões em 1974, US 370 bilhões cm 1975, tradutora de uma diretriz 
que este Governo segue, de um objetivo que este Governo colima c 
do qual não se afasta. 

Vê V. Ex• o que se importou de ferro e aço em 1974: 1.54 hi· 
lhão de dólares, numa época em que o petrOJco entrou com 2,84 bl· 
lhões de dólares; cm 1975: 1,26 bilhão de dólares, numa época cm 
que o ouro negro tem um peso cm nossa balança de 2,8 bilhões de 
dólares; e em 1976, neste ano, o que vemo~- centralizadas que estão 
as importações de ferro c aço - é um montante nas empresas sidc· 
rúrgicas estatais que não chegará, Sr. Presidente, a 500 milhões de 
dólares, esperando nós, em 1977, constituir-se item praticamente cm 
parcela insignificante apesar no nosso dispêndio de divisas. O que 
dizer de fertilizantes? O que dizer de enxofre? O que dizer de papel c 
celulose? 

Sr. Presidente, este é um País que tem uma política para cor,ba· 
ter a crise a que foi submetido torlo o mundo ocidental. Pode haver 
divergências internas, da menor ou maior felicidade com que se criou 

instrumento A, B ou C para enfrentar a conjuntura. Mas, Sr. Presi
dente, rcpugn~ a nós brasileiros, e nisto estamos certos de que 
ARENA eM DB, divergindo nos instrumentos a aplicar unidos estão 
nu repulsa que falem a ensinamentos que procuram nos impingir de: 
forn do Pais, e que, mais uma vez repetimos, para nós são muito 
suspeitos, tradutores talvez de desejos de maiores concessões, de 
maiores facilidades àqueles que aqui vierem fazer aplicação finan
ceira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos nós que sexta-feira é 
um dia em que a paciência dos Srs. Parlamentares não deveria ser 
:xcrcitada, mas só hoje nos chegou às mãos, não só o artigo de 
Patrick Knight no Times, como tambi:m uma somatória de publica
ções que nos fazem vir, como brasileiros, dizer que nós procuramos 
acertar, procuramos seguir o melhor caminho, mas um caminho nos
so, que para nós é muito melhor, embora possua falhas, do que cami
nho que venha pela mão ... 

O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com muito 
prazer, eminente Senador. Não havíamos visto V. Ex• 

O Sr. Roberto Satumino (MDB - RJ) - De fato, cu estava 
ausente do plenário, mas ouvindo pelos auto-falantes o pronun
ciamento de V. Ex•. corri a esta bancada ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- O que é um 
prazer para nós. 

O Sr. Roberto Satumino (MDB - RJ) - ... para reafirmar as 
palavras que V. Ex• proferiu há pouco, segundo as quais, neste caso, 
embora divergindo quanto às soluções, ARENA c MDB se juntam 
no repúdio a essas manifestações que vêm de fora. 

O SR. VlRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Há alguma 
coisa atras disso. 

O Sr. Roberto Satumino (MDB- RJ)- Sem dúvida alguma, 
hã alguma coisa. Sabemos perfeitamente que, embora a situação de 
Balanço de Pagamento seja eittremamentAificil, os limites de crédi
to do Brasil não estão absolutaonente e~gotados. O que há por tiás 
disso são formas mais ost~nsivas ou mais veladas ce. pressão, para 
abrir caminho~ que não são os que nos interessam, como V. Ex• 
muito bem disse. Pressão para obter no Brasil concessões que já 
foram obtidas em outros países. E acho que não foi por acaso que se 
levantou o exemplo da Argentina, do Chile, do Peru, que vêm de 
fazer, recentemente, concessões no que diz respeito a investimentos 
estrangeiros, abrindo os limites de remessas de lucros. Enfim, acho 
que por trás disso estão essas pressões para que o Brasil adote solu
ções que não são do interesse nacional, mas que nós saberemos resis
tir, unidos neste ponto e neste propósito. 

O SR. VIRGILIOTÁVORA (ARENA- CE)- Agradecemos 
muitíssimo a V. Ex•, eminente Senador Roberto Satumino. o 
aparte, que bem situa a questão. E nós queremos, então, neste 
momento - é que para cã viemos - dizer a este Plenário, cm nome 
do Governo brasileiro, que dispensamos conselhos c não fazemos 
concessões, porque nós somos um Pais que se julga adulto, politica
mente adulto. A nossa lndepcndencia parece que data de um século e 
meio),, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas palavras, embora secas, tra
duzem o repúdio quo: todos nós brasileiros - esperamos neste 
momento encarnar este sentimento - fazemos a esses conselhos, 
essas admoestações, essas como que pressões veladas que vemos se 
desencadear no momento em que o representante maior de nossa Pá
tria se apresta para fazer a viagem - como dizemos - ao seu par
ceiro maior na Ásia. 

O Sr. Evelá~lo VIeirA (MDB - SC) - Permite V. E~• um 
aparte? 
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O SR. VIRGII.IO T,\ VORA (ARENA - CE) - Estâvamos 
terminando, mas incluiremos com prazer o aparte de V. Ex• 

O Sr. Evcl.islo Vleiru (MDB- SC)- Senador Virgílio Tâ\·oru, 
us apreciações feitas pela comentarista do Times, cm relação ao 
Brasil, à sua dívida externa, à innação c, principalmente, ao diler 
que outros países da América do Sul apresentam perspectivas melho
res para os investidores externos, essas apreciações não nos preo
:upam, realmente, não só pelo m'!rcado consumidor brasileiro de 
110 milhões, não só pela ·mão-de-obra brasileira muito mais barata 
em relação aos países industrializados, como também pela maneira 
generosa e excessiva do tratamento do Governo brasileiro em rc· 
lação ao capital externo. Mas, o que me preocupou foi o anúncio de 
um relatório, até então confidencial, de banqueiros americanos, colo
cando em dúvida a capacidade do Brasil em absorver novos emprés
timos. A revelação deste: documento, até então, confidencial, isto sim 
é que passou a nos preocupar. 

O SR. VIRGILJO T Ã VORA (ARENA- CE)- Eminente Se· 
nador, V. Ex• talvez não tivesse prestado atenção ao início das nos
sas apreciações, em que dissemos, justamente, que iríamos abordar 
não só o artigo de Patrick Knight, no Times, como este e outros re
latórios que, coincidentemente às vésperas da viagem do Presidente 
Ernesto Gcisel ao Japão, vêm a público sob forma de conselhos. 

Aqui, num fim de tarde, não iríamos cansar mais os Srs. Se
nadores, mas o que se lê, tanto no artigo como nos relatórios, é que a 
situação está dificil, é que "a divida externa se avoluma," "que o 
Brasil tem como enfrentar a situação, contudo existem países outros 
do Continente - é preciso que nos alertemos - dão igual ou me
lhores condições de acessibilidade de investimentos e financiamentos 
estrangeiros". 

Foi e é contra isso que nos batemos. Quem vem investir aqui? 
Quem coloca seu dinheiro no Brasil não o faz pela simpatia pessoal 
do Presidente Geisel, pela simpatia do povo brasileiro, é porque, jus
tamente. faz c julga fazer um bom investimento, uma boa aplicação 
financeira. O Governo traça a sua política, eminente Senador Eve
lãsio Vieira, seja política financeira, seja política administrativa, seja 
qual dos aspectos multifários de política social que enverede, de 
política institucional com ou sem assentimento geral, mas este assun
to é para ser debatido e resolvido dentro das fronteiras deste País. 

O fundamental, o básico que aqui quisemos deixar, para que 
não passasse em julgado essa série, que já não é pequena. de pro
nunciamentos sobre a necessidade de abrirmos os olhos- na expres· 
são comum - é que dispensamos, repelimos esse~ conselhos, sa·· 
bemos o que queremos fazer e, quando divergimos, divergimos inter
namente, mas não precisamos de lições alienígenas. {Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Gilvan Rocha. 

O SR. GILVAN ROCHA {MDB- SE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Um dos deveres mais elementares da Oposição é a vigilância aos 
a tos governamentais. Esta vigilância, que se pretende seja permanen· 
te, não se deve, porém, esgotar no exame superficial de um ato 
governamental, num momento dado, mas obietivamente deve alcan· 
çar a própria filosofia do Governo e as suas intenções, no sentido de 
avaliar seus acertos e desvios c acrescentar ou propor alternativas no 
objttivo comum da grandeza nacional. 

Por tal motivo, é meu propósito fazer hoje, aqui, uma tentativa 
de análise crítica, não de uma determinada açào do Governo, mas ao 
que se convencionou chamar de "Modelo Brasileiro de Desenvolvi
mento". 

A primeira dificuldade em se analisar este "Modelo" é se esta
belecer cm termos samplcs uma definição de "Desenvolvimento". 

Hã que se assentar, logo, que a palavra desenvolvimento nada 
tem de esotérica ou de hermética: desenvolvimento é algo que se faz à 
vista de te dos, seguindo critérios e regras previamente estabelecidos. 

Al~uns pensadores, cientistas sociais c principalmente cconomis· 
tas trataram, porém, de compli~ar a simplicidade inicial do vocábulo 

e, hoje, "desenvolvimento" tem uma série de definições, .o que 
significa dizer que: o termo~ dificilmente definível. 

De "novo nome da Paz", na concepção do Papa, ou na palavra 
deU Thant como sendo "a evolução e transformação tanto eco;õmi· 
ca como social e cultural, por suu vez qualitativa e quantitativa" ou, 
ainda, segundo Joseph Lebre!, sendo "a ascensão humana univer
sal", a palavra "desenvolvimento" perdeu a sua atribuição nominal 
para se transformar num biombo a encobrir as tendências filosóficas 
c políticas de quem a usa. 

Preferimos, por isso e para simplificar, aceitar a versão de Aristi
des Galvani, que é menos livre etimologicamente, e que sustenta que 
o desenvolvimento é "o esforço de um ser para realizar a perfeição de 
sua natureza". Não se pode, assim, falar em desenvolvimento, ou se
ja, em progressão de um ser, sem lhe conhecer suas potencialidades e 
sem se determinar uma escala de valores, ou, melhor dizendo, um juí
zo de seus valores. 

Ora, se o homem possui as limitações da sua natureza, mas, pelo 
>cu privilégio evolutivo; é o chefe temporal do fenómeno vital conhe
cido, é evidente que esses juízos de valores têm que ser humanos e 
não podem ser ajustados às contingências políticas e conjunturais. 
Mas terão que obedecer à Legislação ética, moral e material de ori
gem que, mesmo com os tropeços mutacionais, empurram a espécie 
humana para o melhor. Em outras palavras: o desenvolvimento é 
uma força que leva o homem para a vizinhança da perfeição, numa 
escala de valores que independe da sua própria jurisdição, pois é fru
to da força evolutiva positiva. 

A conclusão se faz, então, cristalina: o progresso, pleno, ou seja, 
o desenvolvimento, visa obrigatoriamente o bem-estar e o aperfeiçoa
mento do homem. Tudo o que se faz com técnica, cultura e riqueza, 
terá, então, esta direçào única e imutável: a felicidade humana. De lo
go, a observação necessária de que a falar-se em "desenvolvimento 
humanista", ou "desenvolvimento visando o homem", consiste nu· 
ma redundância imperdoável. 

Repetimos: o desenvolvimento é o homem. 
Se tomarmos como exemplo a conhecida frase "O País vai bem, 

mas o povo vai mal", veremos que esta afirmativa representa a mais 
profunda distorção do conceito de desenvolvimento, pois, se este tem 
como origem e fim a pessoa humana, e se esta vai mal, é sinal que a 
autêntica progressão pretendida também caminha em condições pre
cárias. 

É mais que claro, por outro lado, que, ao se perseguir uma 
"existência humana melhorada", hã que se levar em conta que o ho
mem é um ser pessoal e comunitário. O sentido social da Humanida
de é tão evidente que basta lembrar-se do fato que, na própria 
reprodução da sua espécie, o homem é incapaz de dispensar uma 
companhia. 

Assim, o desenvolvimento busca o bem-estar pessoal, mas tam
bém, e com a mesma ênfase, terá que perseguir a felicidade coletiva. 

Poderíamos até, ousando ampliar o pensamento original de 
François Perroux, dizer que o objetivo final do desenvolvimento será 
o de alimentar e dar conforto ao homem {progresso económico), cu
rar e melhorar o homem (progresso social) e liberar o homem 
(progresso cultural e político), tudo isto num sentido individual, cole
tivo, c de uma maneira simultânea. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pretendendo que esteja 
assentado o que é deseiwolvimento, é necessário que se façam ligei
ras considerações sobre os conhecidos modelos desenvolvimen~istas, 
para que se possa situar as opções que têm feito o Brasil, no sentido 
de alcançar esta prosperidade global que todos perseguimos. 

A partir do século XV, o homem começou a perceber que era 
um ponto na imensidão e que a Terra é redonda, gira c é poeira no 
Universo. Após a frustração de situar-se como centro do Universo, o 
homem, descobrindo c inventando, passou a crer agora ser o dono 
do mundo. Uma onda de irreligiosidade inundou a Terra com o sur
gimento de um novo Deus - o progresso material. Esse súbito 
complexo de superioridade o fez esquecer do "Memento Homo Quia 
l'ulvis Est",c caminhar até as premissas falsas de que o progresso é 
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uma contingência histórica que levará o homem ao Paralso aqui mcs· 
mo na Terra, c que ~ inevitável a racionalidade económica 
predominante c orientadora para o consumo. 

Estas tendências se corporificaram progressivamente no 
materialismo histórico c no csplrito mercantil do Capitalismo. Am· 
bos começaram a caminhar paralelamente na distância dos seus 
antagonismos, mas, inexoravelmente obedientes ao principio llsico 
hoje aceito de que as paralelas se encontram no infinito, começam jã 
a aproximação de seus interesses. Aparentemente divididos, os 
nascentes modelos extrapolaram os limites dos subsistemas das 
sociedades nacionais e depois se projetaram no mundo, alterando as 
estruturas do sistema internacional, tanto económicas como pollti· 
cas. 

De uma maneira muito geral, é posslvcl caracterizar estes dois 
sistemas: 

O modelo capitalista, apesar de formalmente libertário, geral· 
mente deixa massas marginalizadas que têm direito a participar de 
um status social mais satisfatório, posterga a reorganização humanis· 
ta do ser mais livre, criador, participativo c, pela exploração intensi
va dos recursos naturais, não leva cm conta uma relação mais fecun· 
da e menos demolidora do meio ambiente. 

O modelo socialista, especialmente o sino-soviético, além da 
profundidade de seu erro filogenético de desconhecer a livre competi· 
ção e colocar dentro do poder do Estado as expressões de cultura, 
criatividade, propriedade c liberdade, soma às desvantagens do 
Capitalismo a sua própria de expropriar gravemente a dimensão es· 
piritual do homem. 

Acrescente-se que o Comunismo, excluindo o povo de toda a 
participação no planejamento c desconhecendo a expressividade cria· 
dora da pessoa, do grupo e das comunidades, não foi capaz, cm seu 
totalitarismo em 60 (sessenta) anos, nem mesmo de assegurar a sua 
própria população as necessidades alimentares, c vale·se, cada vez 
mais, de excedentes importados dos países ocidentais. 

Estes dois grandes modelos internacionais fracassaram, um 
mais, outro menos, quando não conseguiram atender às necessida
des realmente importantes da imensa maioria dos povos sob sua 
inOuência di reta. E isto, basicamente, porque nesses dois grandes pó
los, houve uma adoção generalizada de escalas, onde os valores de 
SIJbstrato não material estão subordinados aos valores materiais. 

Os dois maiores modelos do mundo elegeram prioridade ao va
lor ter e estimularam a tendência produtivista para terem sempre 
mais. 

Para esses modelos, desenvolvimento é possuir mais mesmo que 
para isto custe, a um, o sacrificio de muitos c, ao outro, a liberdade 
de todos. 

Contra essa tendência consumista e de supervalorização do ma
terial, apareceram apenas rcações débeis. Uma delas foi o movi
mento jovem da década de 50, pleiteando o retorno à simplicidade de 
hâbitos, volta ao artesanato, retorno à religiosidade e maior contato 
com a natureza, rcação que logo se frustrou, por falta de uma doutri
na, e que terminou englobada pela sociedade de consumo, quando 
não se desviou para a completa alienação. 

Outra tentativa, até agora igualmenb:: débil, foi a apresentada 
recentemente pelo Japão. O Governo daquele Pais, preocupado com 
a torrente economicista que leva ao extremo os níveis de consumo e 
contaminação num território tão exíguo, propôs ao seu povo dar 
muito mais ênfase na busca dos bens do espírito, da inteligência e da 
cultura e, por via de conseqUência, da educação, que teria marcado 
apoio <!Camentãrio e governamental. 

Enquanto pensamos que uma tentativa desse tipo pode levar a 
um novo equ:Jíbrio social, sentimos a dificuldade de, desde jâ, apre
ciar a intensidade de aceitação da sociedade japonesa a esse novo 
"modelo". 

A simples formulação dessa contraproposta a um acelerado 
progresso puramente económico oferece, entretanto, uma alternativa 
que outros povos podem contemplar como uma saída mais feliz da 
ntunl d inümica do desenvolvimento. 

Para a maioria dos outros povos restou a evidência de que silo 
do "Terceiro Mundo", c, com pequenas c inócuas reaçõcs, entraram 
nu órbita dos "blocos de intluência" das,naçõcs poderosas. 

Acrescente-se aqui, além da imposição pelo modelo c pelo pode· 
rio b~lico das grandes potências, o recente c o maior de todos os 
·domínios: o das empresas transnacion.ai9, que jâ começam li' atingir 
inclusive o coração de nações socialistas. 

Tentando sintetizar, dirlamos, com Héctor Font, que, por falso 
Juízo de valores no desenvolvimento, encontramos no mundo de hoje 
nações industrializadas, ricas, mas com sintomas muito claros de 
alienação humana, desintegração social e parada civilizacional, c ou· 
tros países, pobres c subdesenvolvidos, onde encontramos igualmen· 
te sintomas de alienação humana, desintegração social c regressão 
civilizacional. 

Este, Sr. Presidente, Srs. Senadores, numa simplificação excessi
va, o pano de fundo, o cenário, onde poderemos apreciar o Modelo 
Brasileiro de Desenvolvimento. 

O nosso programa de desenvolvimento, tendo conhecimento 
dos erros dos outros modelos, serâ que levou cm consideração o juí
zo de valores humanos que obrigatoriamente têm que ser considera
dos quando se elabora um projeto? 

Scrâ que, quando o País saiu, hã mais de. uma década, da avcntu· 
ra sindicalista e da dcsorganizaç'io governamental, pensou-se cm cfc· 
tivar um projeto brasileiro dando-se ênfase aos aspectos sociais, 
culturais, éticos c históricos c desprezando-se a xenofobia, marchou
se para uma sociedade participativa c autenticamente brasílcira? 

Qual a ênfase que se p~rscguiu? Ter mais, saber mais, ou ser 
mais? 

~ evidente que o Modelo Descnvolvimcntista Brasileiro adota
do pelo Movimento de 64 colocou cm prioridade absoluta o valor 
económico. Somos, inclusive, inventores de um novo dialcto: o 
cconomês. Os indicadores económicos entraram jâ no diálogo 
coloquial, para alegria dos tecnocratas. 

Esse desvio no significado do desenvolvimento fez com que 
chegássemos a esta época com o Brasil sendo um Pais cm cujo 
Território coexistem ãrcas do mundo do século 20 e outras ainda no 
século 17. 

Não vamos aqui relembrar, mais uma vez, os conhecidos c ver
gonhosos índices de salários, de saneamento, de desnutrição, de 
analfabetismo, de cndcmias, que são menos índices de conforto do 
que medidas da própria dignidade humana, mas bastarA um único 
dado para que se entenda, de uma vez por todas, a desumanização da 
ênfase ao económico: em São Paulo, sabidamcntc o Estado mais rico 
do Brasil, continua subindo o índice de mortalidade infantil, que jã 
era um dos mais altos do mundo. 

Um modelo de desenvolvimento visando principalmente o ter 
mais não é, portanto, o adequado para resolver o problema do "con
forto mínimo" para o povo de um pais, pois é sistema avaro, conccn
·trador e que sempre intenta "aumentar o bolo" com o longínquo ace
no de depois reparti-lo. Também, e principalmente, não é o adequa
do para que se chegue a um satisfatório indicador que chamaríamos 
"índice de ventura" a que todo homem tem direito. 

Tanto isto é verdade que, se fosse possível substituir, por cxcm· 
pio, o Produto Interno Bruto por este subjetivo "índice de ventura", 
veríamos que pode haver mais "felicidade por km1" cm regiões po
bres que em outras com altos índices deste PIB. 

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o caminho que se es
colheu para o Modelo Brasileiro de Desenvolvimento c que hoje se 
acha tão inadequado, pois não conseguiu resolver alguns problemas 
sociais dos mais primários, não se aproveitou dos erros dos outros 
modelos e não respeitou a nossa invcntividade, os nossos costumes, 
as nossas tendências e a nossa História. Aqui se forjou um "Modelo" 
pouco criativo. Dentro da opção economicista que se escolheu, da 
mais irrestrita liberdade ao capital estrangeiro, a nossa única cria
tividade foi justamente adotar a mais completa c total indefinição cm 
algumas estratégias descnvolvimentistas, c acrescentar princípios que 
silo contrários ao próprio sentido do termo desenvolvimento. 
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Comentaremos alguns destes princípios: 
I, Os nossos tecnocratas acreditam que desenvolvimento só é 

possível via industrialização! 
Partindo-se de uma colocação geral indiscutível, tentou-se uma 

simplificação· excessiva, violentando-se vocações e peculiaridades 
regionais. O exemplo -do Nordeste é bastante típico: o que a 
SUDENE fez naquela Região, e não vamos cometer a injustiça de di
zer que aquele Órgão fez pouco, não foi o bastante para sequer modi
ficar um pouco a necessidade de ser mais do nordestino: Os índices 
sociais que se registram no nosso cotidiano, nas nossas retinas c nos 
nossos estômagos, não correspondem aos eufóricos índices cconômi
cos exibidos pelos tecnocratas. 

A industrialização que se intentou, feita geralmente com gran
des capitais multinacionais c pouca mão-de-obra, está esvaziando os 
campos e não resolveu os problemas mais fundamentais da Região. 
A educação, que não acompanhou a industrialização pretendida, fez 
com que modernas indústrias que, na maioria, nada têm a ver com a 
vocação regional, só se utilizassem da enorme potencialidade huma
na da Região para funções secundárias e sem maior significado so
cial. O aproveitamento integral da matéria-prima local, a formação 
de mão-de-obra especializada nos próprios locais de trabalho, a 
interiorização do parque industriai e o ensino profissionalizante 
continuam a ser metas longínquas. Apenas 50 mil novos empregos fo
ram criados na indústria nordestina nos últimos 25 anos. 

Enquanto isso, o grosso da população continua a se empobrecer 
e a ver, cada vez mais distante, o desenvolvimento do Nordeste 
tantas ve-les anunciado. 

Outro princípio que, intencionalmente ou não, se adotou no 
"Modelo" brasileiro é: corolário do anterior. 

2. Para a industrialização tudo, para agricultura quase nada. 
Sirvo-me novamente do Nordeste: a agricultura tornou-se uma 

atividade absolutamente sem status naquela Região. No meu Estado 
a produção agrícola entrou no maior de~línio de toda nossa história, 
por força da ausência de quaisquer atrativos. Desalio mesmo quem 
possa apontar no Nordeste um médio agricultor que crie seus filhos 
no sentido de encaminhá-los ao cultivo da terra. Eles serão 
paternalmente aconselhados a saírem do meio rural e irem aumentar 
os problemas das nossas cidades hipertrofiadas. 

Ser agricultor, lavrar a terra c viver nela é uma opção hoje 
inconcebível para o futuro da classe média rural brasileira. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Com todo prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Estávamos com o pro
pósito de ouvir a enunciação de V. Ex• até o fim. Mas, as afirmativas 
vão se avolumando, e já, no momento, não podemos nos calar. 
Eminente Senador Gilvan Rocha, não iremos dizer que brada aos 
céus a generalização de V. Ex•, neste momento, quando diz que 
"para industrialização, tudo; e para a agricultura, nada". 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Eu disse: quase nada. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Ha' na História do 
Brasil - não vamos dizer nem Governo - época .em que maior 
apoio e maior desenvolvimento hajam sido dados à agricultura do 
que agora, eminente Senador? V. Ex• extrapolou! O que sucedeu no 
seu Estado, o que sucede na zona semi-árida nossa, a que perten
cemos e no resto do País? O que este País produzia de soja há 4, 5 
anos atrás c o que produz hoje? O que produzia de trigo? O que hoje 
ostenta? E, assim sucessivamente. Diremos novamente a V, Ex• que 
estávamos ouvindo com cuidado e com a atenção que merece o pro
nunciamento de V. Ex• para nos inteirarmos do pensamento global, 
mas, ante uma afirmativa dessa, o nosso silêncio significaria 
aquiescência. Não é posslvell O que há- a realçar- e este é um dos 
pontos da estratégia do Governo. acreditamos que perdemos muito 

do latim em aqui falar isso durante tantas vezes - é justamente· o 
incentivo máximo que procura dar à agricultura. Quando V. Ex• fala 
do desnível da agricultura da nossa região, uma região castigada pelo 
fenômeno climático, V. Ex• não pode estender, sem entrar no mérito 
da alirmação do particular, as suas considerações - que de barato 
demos por certos - para o resto do País. A V. Ex• perguntamos: 
realmente a riqueza do Rio Grande, do Paraná, do que foi feita? Foi 
à base de que? Da Agricultura. No Oeste de São Paulo, o que temos 
de agricultura? Uma agricultura altamente rentável. Foi, pois, dentro. 
do modelo, destinada uma atenção especial à agricultura, também. 
Quanto a V. Ex• afirmar que no Nordeste a industrialização foi prin
cipalmente à base de empresas multinacionais, também, isto é algo 
que precisa ter como embasamento dados; c os que possuímos são 
aqueles fornecidos pela SUDENE. Há uma contradição violenta 
entre esses dados e os que V. Ex• possua talvez mais atualizados, do 
que os daquela da Superintendência. Existem multinacionais no Nor
deste, é: certo, mas a base da industrialização não foi de 
multinacionais. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- V. Ex• já terminou? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Terminamos c pe
dimos escusas pelo alongado aparte, 

O SR. GILVAN ROCHA (ARENA- SE)- Escutei com o 
maior interesse, e com a máxima paciência o aparte de V. Ex• V. Ex• 
me conhece o suficiente para saber que não sou homem de fazer 
frases, mas não posso ceder à tentação de fazer uma sobre o assunto. 
V. Ex• tem um caso muito típico em que o "muito não é o bastante". 
O muito que V. Ex• fala, do progresso ela agricultura do País, salta 
aos olhos o seguinte fato: o país de maior ãrca agricultável do mundo 
importa alimentos. A evidência do fato vem contra a frieza dos nú
meros. 

Depois, V. Ex• cometeu um erro de audição com o seu modesto 
colega: não disse "para a agricultura nada"; cu disse: "para agri
cultura quase nada". Estava mesmo no meio do meu pensamento 
para mostrar a V. Ex• porque "para agricultura, quase nada". 
Primeiro, V. Ex• não pode deixar de comprovar o êxodo rural. t: um 
fenômeno que só tem uma explicação: o campo não é atrativo. Ora, 
dentro de uma lógica muito simplória, se fosse atrativo, ninguém sai
ria do campo para a cidade. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- O sentido é simpló
rio, mas o êxodo se dá até na América do Norte, onde a agricultura é 
absolutamente atrativa!!! 

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE) - Mas nós chega
remos lã, Excelência. Citarei a América do Norte como País alta
mente industrializado c o que está fazendo na agricultura. Eu me 
permito continuar para que V. Ex• perceba que cu não tinha nem 
chegado ao fim das alegações do porque "quase nada para a agri
cultura". 

Então, cu dizia que ser agricultor, lavrar a terra c viver nela é 
uma opção hoje inconcebível par~ o futuro da classe média rural 
brasileira. Quanto ao pequeno agricultor c ao operário rural, o 
drama é tão pungente c conhecido que não é necessário nem se 
comentar. 

Agora, um dado para V. Ex•, uma dedicatória a quem gosta de 
números: 

Entre 1948 c 1974, o setor agrícola expandiu-se cm uma média 
anual de apenas 4,6% cm comparação com os 9% na indústria. -
Estou me referindo ao Brasil. 

O ambicioso plano de reforma agrária, elaborado depois de 
1964, continua cm compasso de espera, enquanto seis vezes mais pes
soas trabalham na terra no Brasil do que nos Estados Unidos, produ· 
zindo cerca de oito vezes menos. 

Resta-nos acrescentar que a agricultura, neste Pais de potencial 
c vocação extraordinários para ser o celeiro de um mundo tão ávido 
por alimentos, foi tão marginalizada, que basta lembrar a obser· 
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vaçào feita recentemente por um Senador do Partido do Governo, 
quando assegurou nesta Casa que, "se o Ministério da Agricultur·~ 
fosse extinto, o Pais só saberia pelas noticias da Imprensa". 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) -Isto é uma frase, 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Mas, Sr. Presidente:, 
o ma1s grave principio que se adotou no modelo brasileiro foi aqudc: 
clara ou veladamente defendido de que: 

J. Desenvolvimento só pode ser conseguido com Executivo auto
ritário. 

Esta colocação descabida não possui sequer a comprovação 
prática, Os países que mais se aproximam do desenvolvimento autên· 
tico, isto é, aqueles que mais avizinham seus povos da riqueza, mas 
também da ventura, sào países que mais cfctivamcntc exercem a 
democracia. 

Estes países já se aperceberam de que desenvolvimento 'l.ue é 
feito a partir da autocracia, que cerceia a liberdade c participação 
popular, i: a própria negação do seu significado. E isto porque, se se 
concorda que o desenvolvimento tem que perseguir a escala de valo· 
rcs do homem, c desde que a participação comunitária, a liberdade 
de expressão, de discordar, de escolher, de se defender, enfim, o exer
cício pleno da democracia está inegavelmente no topo desta escala de 
valores, é evidente que não se pode escamotear estes valores sob o 
sofisma de que o progresso social só se pode alcançar com o sacri
fício dos seus próprios princípios. 

A democracia não foi uma descoberta nem é uma invenção que 
possa ser rejeitada. Ela chegou ao homem através do seu progresso 
evolutivo. É uma prova mesmo de realização da sua grandeza ani
mal. É um princípio e uma regra, e não uma teoria. 

Não se pode falar cm "democracia com segurança" para justi· 
ficar o Executivo forte, pois o verdadeiro espírito democrático é segu
ro porque se autopolicia na plenitude maior do Direito onde o intc· 
rcse pessoal termina quando começa o colctivo, o nacional c o uni ver- . 
sal. 

Por ser um principio c não um processo, a democracia não preci
sa de adjctivos nem de Quantum Satis de improvisados rcccitadorcs. 

A verdadeira democracia sabe se regular. Dentro da ordem, da 
segurança, da hierarquia, do respeito à propriedade mas sobretudo 
por permitir a livre troca de idéias, a alternância das opções, e o 
primado das leis. 

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

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Ouço o aparte de 
V. Ex• 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Gilvan Rocha, a 
análise que V. Ex• está fazendo, com muito brilho c oportunidade, 
do modelo económico brasileiro, incluindo nesta análise o problema 
agrícola, é de·suma importância c de grande significação. No meu 
modo de entender há três fatos que concorrem para o esvaziamento 
da agricultura brasileira: priméiro, a reforma tributária de 1967, que 
sobrecarregou demasiadamente a nossa agricultura de uma incidên· 
cia fiscal altamente gravosa. A agricultura brasileira sofria a incidên· 
cia do Imposto de Venda e Consignação que, àquela época, não ia 
além de 5,7%. Com a modificação da filosofia tributária passamos a 
sofrer uma incidência fiscal, cm termos de ICM, de 18%. O ICM, 
realmente, tem caído, mas na proporção que cai o ICM, aumenta a 
taxa do FUNRURAL. Essa obrigação tributária, hoje, representa 
uma média de 17%. Essa sobrecarga fiscal estrangulou a economia 
da agricultura brasileira. Em segundo lugar, o problema dos sindi· 
catos rurais. Os sindicatos rurais no Brasil foram instituldos sem se 
criar uma Justiça Agrária. Os sindicatos, por falta, justamente, de 
um apoio da Justiça - pois não temos Justiça Agrária no Pais -
criou uma verdadeira polêmica no interior da Nação, c muitos 
proprietários-foram obrigados a dispensar os moradores, e quantas 
são as propriedades, por ai afora, em que foram desmanchadas as 
próprias casas, para se evitar o rurlcola em função da grande briga 

dos sindicatos rurais. Em terceiro lugar, o problema do aumento de: 
gasolina, encarecendo o produto nas milos do agricultor, através de 
fretes. Conheço determinados produtos que encarecem mais de 40% 
quando sobrecarregados de fretes. O Governo nilo quer subsidiar a 
agricutura brasileira; aumenta os impostos, aumentn o combustível, 
não se subsidia e nilo se cria uma Justiça Agrária: tudo isso concor· 
reu pura o esvaziamento da agricultura nacional. Estamos produ· 

. zindo hoje, com 110 milhões de habitantes, menos algodão, sisai, 
cacau, feijão, farinha c café, do que quando tínhamos 70 milhões de 
habitantes. Veja, V. Ex•, como é realmente gritante a nossa situação: 
quase duplicamos a nossa população c a nossa produção diminuiu. 
Acredito que é muito oportuno c requer da parte do Governo um 
estudo mais profundo a respeito da agricultura nacional, pois sendo 
o Brasil, um País eminentemente agrícola, o campo esvazia-se a cada 
dia que passa, criando-se, com esse êxodo rural, megalópoles como 
São Paulo c Rio de Janeiro, que criam problema social quase que ir· 
revcrsívd, pois o que se vê em São Paulo é que as estruturas de sanca· 
menta, rede escolar e hospitalar estão completamente estranguladas, 
acontecendo o mesmo caso no Rio de Janeiro c, o número de loucos 
aumenta, pois jâ se observa, cm ambas as capitais uma taxa de 22% a 
26% de psicopatas. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Eu é que agradeço, 
nobre Senador, a contribuição que dá a esta observação do esva
ziamento, por distorção, do modelo dcsenvolvimcntista que este País 
adotou. 

Mas eu cuidava da parte em que fazia análise sobre um prin· 
cípio veladamente defendido pelos tecnocratas deste País, de que 
desenvolvimento só pode ser conseguido com executivo autoritário. 

"Ninguém tem direito, diz Juan Pablo Terra, a nos fazer aceitar, 
por uns dólares a mais de renda per capita, o abandono de outros 
objetivos como a fraternidade, a solidariedade social, a participação 
democrática, o ideal comunitário, a liberdade do espírito, a verdade 
metafisica ou revelada. A busca da beleza, a experiência do risco, da 
criação, do sacrifício ou do heroísmo". 

E é por isso, Srs. Senadores, que a Oposição dá tanta ênfase ao 
aspecto político do nosso desenvolvimento. Este é o nosso mr.ior 
problema. Estamos convencidos de que só corrigiremos os desvios 
do nosso modelo descnvolvimcntista com o estabelecimento de uma 
nova coordenação política que já não se pode apresentar como um 
objctivo desejável c utópico, mas como uma necessidade 
impostcrgávcl. 

Daí, Sr. Presidente, os compromissos que temos todos com a 
nossa geração c o futuro da nossa Pátria, Na incerteza de uma opção 
imposta entre o capitalismo injusto c o comunismo desumano, te· 
remos que demonstrar com a nossa potencialidade, com o nosso dcs· 
temor, com a nossa inteligência c com as nossas riquezas, que pode· 
remos forjar um desenvolvimento verdadeiramente brasileiro livre 
destes dois paradigmas. A opção economicista pura nãó nos convcn· 
ceu. A alternativa comunista não nos conquistou. Em nenhum mo· 
mento, porém, deixaremos de acreditar que é na concórdia, que 
sempre nos acompanhou na nossa história, que alcançaremos 
democraticamente um modelo mais ajustado aos nossos valores. 
Sem necessitarmos soluções violentas c extremadas chegaremos a um 
modelo que tenha realmente a marca da nossa nacionalidade, que 
proteja nossa cultura, nossos costumes, nossas artes, nossa língua e 
nosso comportamento, da investida massificadora do marketlng 
apátrida. Que reponha a verdadeira escala de nossos valores nas 
nossas estratégias. Que não se intimide a impor sacrificios na nossa 
construção de ·Pais grandioso, mas que os coloque na proporcionali· 
dade justa entre todos, ricos e pobres, Que proteja realmente o nosso 
eqUilíbrio ecológico, que estimule o amor do nosso homem à terra, 
fazendo-o sentir que o futuro do mundo está na produção de alimen· 
tos c que integre o nosso Pais à sua destinação histórica, aqui mesmo 
na América Latina, onde recursos c potencialidades extraordinários, 
semelhanças de origem e de llngua e identidade de anseios, de reli· 



-291-

giosidade, de tradições e de cultura nos farão construir o verdadeiro 
terceiro mundo. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores: para que possamos rapi· 
damcntc chegar a um modelo mais justo e mais participativo dentro 
do espírito de paz, que é uma constante no nosso povo, e necessário 
que haja uma conscientização de que este Pais tem que chegar à 
.concórdia que todos perseguimos. 

Dentro das divergências normais, cm um país de tantos proble
mas c tantas opções, a Oposição tem tido o patriótico empenho de lu· 
tar pelo apaziguamento de espíritos. Por mais de uma vez temos 
clamado pela pacificação total da alma brasileira, cientes de que esta 
ê a meta fundamental da nossa luta. Lutamos pela grande concilia
ção nacional, que não se pode confundir com uma união nacional, 
com divisão de cargos. Mas que significa a volta ao normal, ao diálo
go verdadeiramente democrâtico, ao apagamento de suspeições c de 
pretensos ódios que nada constroem para a aproximação do nosso 
povo ao verdadeiro desenvolvimento de que temos direito como um 
grande País. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- V. Ex• permite? 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Pois não. Com mui
to prazer, nobre Senador. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - Sinto-me constran'gi
do em interromper o discurso de V. Ex•, que expressa pontos de 
vista inteiramente coincidentes com a totalidade da nossa Bancada e, 
de uma forma muito feliz, extremamente clara c precisa, toca nos 
pontos que, na verdade, constituem, hoje, as preocupações maiores 
do nosso Partido e do nosso País. Mas vejo que V. Ex• chega quase 
ao fim de seu discurso c aborda o ponto que tem sido objcto de dc
,claraçõcs c de pronunciamentos sucessivos do nosso Partido: a 
l'lucstão da chamada reconciliação do País que tem sofrido intcrpc' 
laçõcs nem sempre condizentes com os objctivos que realmente pre
tendemos, mas que V. Ex• coloca, agora, de uma forma, que me 
parece, inteiramente adequada. Depois de todo o acerto, de toda pro
fundidade da anâlise que fez dos principais problemas que nos 
preocupam, V. Ex• chega ao ponto final do seu discurso com muita 
habilidade, com muita felicidade, com muita propriedade. Realmen
te, o que entendemos por reconciliação é a retomada do diâlogo fran
co abrangendo todo o espectro de problemas que temos diante de 
nós. Não se trata de dividir cargos, mas de abrir o diâlogo franco S!J· 
brc os problemas económicos, sociais, políticos c culturais, de tal for
ma que Governo c Oposição respeitando-se mutuamente, respeitan
do os pontos de vista divergentes, possam chegar ao equacionamen
to, a uma solução que atenda ao sentimento nacional, à alma brasilei
ra e nos permita ultrapassar as grandes dificuldades que estão diante 
de nós. O nosso apelo pela reconciliação tem como razão principal a 
observação das dificuldades que estão diante de nós. Sabemos que 
uma época eleitoral não seria normalmente a mais propicia para se 
buscar isso que chamamos de reconciliação, porque é um período em 
que as divergências se acentuam, em que os radicalismos tendem a 
crescer, onde a disputa pelos votos, enfim, tende a polarizar as aten
ções. Mas, há preocupação diante das dificuldades que enfrentamos 
e com a tardeza com que esse diálogo possa chegar. Sabemos perfei
tamente que o Governo, pelas manifestações que temos recebido, es
taria disposto a acolher a nossa idéia, depois das eleições, a partir do 
ano que vem. Mas o que nos preocupa é que no ano que vem, talvez 
seja tarde, porque as dificuldades politicas, culturais, sociais e 
principal mente as de ordem económica, estão-se avolumando com 
rapidez muito grande, demandando e pedindo um diâlogo franco, 
isso que chamamos de reconciliação. Parabéns pelo discurso inteiro 
de V. Ex• e por esta colocação muito feliz, que faz ao final do seu 
pronunciamento. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Muito P,gradeço ao 
meu ilustre Líder. Participo inteiramente do seu pensamento de que 
uma pacificação é tão cara ao povo brasileiro, que nào precisa de 
prazos,. tem que ser de imediato. 

O Sr, Mauro Benevldes (MDB- CE)- Permite V. Ex•, um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Com muito prazer, 
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Gilvan 
Rocha, V. Ex• profere, na tarde de hoje, um dos mais brilhantes dis
cursos por mim ouvidos na presente lcgislatura .. A erudição dos con
ceitos emitidos, a precisão dos dados, das informações trazidas c, 
sobretudo, as conclusões realistas que V. Ex• extraiu do modelo eco
nómico brasileiro, faz com que saudemos, com entusiasmo, o seu bri-, 
lhantc discurso de hoje. E, nesta parte derradeira da sua oração, fo
calizando com elevação, sem subaltcrnidadc, nas suas dimensões exa
tas, essa idéia de reconciliação nacional faz com que aqueles que têm 
o poder de dirigir o País concentrem as suas atenções c possam, 
realmente, meditar sobre essa idéia que - lançada por líderes da 
maior evidência do nosso partido~ não foi entendida dentro daque
les seus propósitos indiscutivelmente cltvados c patrióticos. Os meus 
cumprimentos a V. Ex•. nobre Senador Gilvan Rocha, pelo seu 
magnífico discurso. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Muito agr,adcço ao 
nobre Senador Mauro Bencvides. Atribuo à tradicional fraternidade 
nordestina as suas palavras generosas. Sabe S. Ex• .que na nossa ban
cada fazemos os discursos nessa confiabilidadc muito nossa, sem 
mostrar previamente; por isso fico muito satisfeito cm ver que 
V. Ex•s comungam com o pensamento deste modesto colega. 

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

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Com muito prazer, 
Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Senador Gilvan Rocha, 
V. Ex• acaba de fazer uma anâlise brilhante do modelo brasilciro·de 
desenvolvimento, modelo que precisa ter uma reavaliação das suas 
metas, modelo que precisa ser mais solidârio, mais humano. A pró
pria reavaliação das metas deste modelo, hoje, não é pedida apenas 
pela Oposição brasileira. Ainda, hâ poucos dias, cm Minas Gerais, o 
Secretário de Planejamcnto do Governador Aureliano Chaves, fa
lava na necessidade da reavaliação ·das metas deste modelo. V. Ex• 
traz a esta Casa um grande pronunciamer.to e, no seu fecho, enfoca 
aquilo que já se chamou de conciliação nacional. Relia, hã poucos 
instantes, a palavra do Comandante do I Exército, junto ao empre
sariado nacional, quando S. Ex•, falando uma linguagem dos eco
nomistas, mostrava o quadro cconômico da nossa Nação, abrindo, 
assim, esse diálogo com a classe empresarial, diâlogo que achamos 
que deva ser aberto com todos os brasileiros, inclusive nós ·que 
pertencemos à classe política. Recordo-me, Senador Gilvan Rocha, 
de que cm 1947, face à conjuntura económico-financeira desta 
Nação, uma nação que emergia da ditadura, os partidos políticos se 
uniram em torno do Presidente da República, para que ele tivesse um 
governo mais tranqUilo c pudesse resolver os problemas que a Nação 
enfrentava na sua conjuntura econômico-financcira. Agora, as difi· 
culdades aí estão. Face ou não a uma conjuntura internacional des
favorável, qual a velocidade que deveremos dar para resolver esses 
problemas e acelerar o nosso desenvolvimento? Talvez, perguntas 
que pudessem ser resolvidas, se nós nos uníssemos em torno desse 
objetivo. Meus parabéns a V. Ex• 

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Muito agradeço ao 
nobre colega das Minas Gerais, herdeiro atávico das tradições, de 
liberdade e de compreensão do povo daquele grande Estado. 

Mas, dizia, Sr. Presidente, da necessidade de uma pacificação 
nacional, para que se apague a opção igualmente irreal, imposta c 
injusta, a de que o Pais tem que escolher entre um partido de governo 
patriótico, realizador, que deseja a paz e a ordem, e um partido de 
oposição, saudosista, mesclado de extremismos, verdadeiro foco de 
inquietação c de desamor à Pétria brasileira. 
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O Sr. \'ir~:ilio '1'1horu (ARENA- CE)- Est~ nuo ~o conceito 
que l'~t.~mus d~ V. Ex•s, diga-se de pass~1gem. 

O Slt GIJ.V:\:"10 ROCHA (MDB- SE)- R~spond~riu, nobn; 
S~nador, qu~ politico tem que l~r certas ant~nas, p~rc~ber coisas 
vdad~s que são as vezes mais claras do qu~ declarações óbvias. 
Evid~nt~m~nt~. V. Ex•. com passado tão liberal, nuo se ~nquadra 
n~sse tipo de p~ssoa que assim pensa d~ oposição: Pero que las ha)·, 
las ha). 

É preciso que s~ diga com coragem que o relógio da Pátria não 
parou ~m 1964. O movim~nto qu~ se fez naqu~l~ ano s~m lutas 
fratricidas~ s~m o denagrar de um só tiro, não pode continuar u ser 
o artificial ~continuo divisor de águas de brasileiros que nada têm a 
ver com acontecimentos que já se perdem na voragem dos tempos, 
nem ser motivo de radicalizações que não interessam à grandeza da 
Pátria e não construirão o Pais grande que almejamos. Afinal o 
"Amai·VOS Uns aos Outros" não pode soar como se fosse uma frase 
d~ efeito paru o Pais do Cruzeiro do Sul. A pacificação ~ a grande 
m~ta e o grande des~jo nacional. 

O nosso Presid~ntc tem todas as qualificações para ser o mentor 
do gr~nde reencontro nacional, para que possamos discutir sem 
suspeições, as alt~rnativas c as opçõ~s que resultarão na grande Pá· 
tri~ não de uns poucos mas de todo aquele povo heróico que há 
precisamente 154 anos ouviu no lpiranga "O Brado RetumbanÍe". 
Obrigado. (Mui to bem! Palmas. O orador é: cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Sr. Presidente, desisto da 
palavra. 

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

O Sr. Itamar Franco (ARENA - MG) - Sr. Presidente. 
deixarei o meu pronunciamento para segunda-feira, com a permissão 
de V. Ex• 

O SR. J>RESIDE:\'TE (Renato Franco) - Não há mais 
oradores inscritos. 

N;~da m<~is h<~v~ndo qu~ trmar, vou ~nc~rrar a presente, 
designando para u Sessão ordinária de segunda-feira próxima, u 
s~guint~ 

ORDEM DO DIA 
-I-

/ 

Yotaçàu, cm turnu único, do r~querimento n~ 376, d~ 1976, do 
Sr. Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais 
du S~nado F~deml. do discurso prof~rido pelo Senador Lázuro Bar· 
boza, por ocasião do sepultamento do ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek d~ Oliveira. 

-2-

Discussão, ~m segundo turno, do Proj~lO d~ Lei do s~nado nY 
103, de 1975, do Sr. Senador N~lson Carneiro, que altera o artigo 5~ 
da Lei nY 5.107, d~ 13 d~ set~mbro de 1966, que "cria o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço", lendo 

PARECERES, sob nYs 689 e 690, de 1975, das comissões: 
- De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidade: e 
·- De Legislação Social, favorável, com voto vencido do Sr. Se

nador Domício Gondim. 

-3-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do artigo 296 do regimento interno), 
do Projeto d~ Lei do Senado nY 178, de 1975, do Sr. Senador Osircs 
Teixeira, que autoria os Governos estaduais a instituírem loteria 
~sportiva, lendo 

PARECER. sob nY 544, de 1976, da Comissão: 
-De Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco)- Está encerrada a ses-
são. 

Le1·anta·se a Sessão às 17 horas e lO minutos. 



138' Sessão da 2• Sessão Legislativa da 8' Legislatura, 
em 30 de agosto de 1976 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena·- Altevir Leal- Jarbas Passarinho- Alexan· 

dre Costa - Henrique de La Rocque- Petrõnio Portella - Mauro 
Benevides - Virgílio Tãvora - Agenor Maria - Jessé Freire -
Ruy Carneiro - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Gilvan 
Rocha - Lourival Baptista - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu 
Cardoso - Vasconcelos Torres - Gustavo Capanema - ltamªr 
Franco - Magalhães Pinto - Orestes Quércia - Lázaro Barboza 
- Osires Teixeira- ltalívio Coelho- Mendes Canale- Saldanha 
Derzi- Evelásio Vieira- Otair Becker- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa. o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. (v-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encarriinhando à 
revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nv 63, DE 1976 
(N' 2.409-B/76, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente dà República 

Dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do 
INPS, e dá outras providência. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (v O seguro obrigatório contra acidentes do trabalho dos 
empregados segurados do regime de previdência social da Lei n' 
3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), 
e legislação posterior, é realizado pelo Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS). 

§ )v Consideram-se também empregados, para os fins desta lei, 
o trabalhador temporário, o presidiãrio que exerce atividade re
munerada e o trabalhador avulso, assim entendido o que presta ser
viços a diversas empresas, pertencendo ou não a sindicato, inclusive 
o estivador, conferente e assemelhados. 

§ 2v Esta Lei não se aplica ao titular de firma individual, ao 
diretor, sócio-gerente, sócio-solidário, sócio-cotista e sócio de indus
tria de qualquer empresa, que não tenha a condição de empregado, 
nem ao trabalhador autónomo e ao empregado doméstico. 

Art. 29 Acidente do trabalho é aquele que ocorrer pelo exercício 
do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

§ Jv Equiparam-se ao acidente do trabalho, para os fins desta lei: 
I - a doença profissional ou do trabalho, assim entendida a 

inerente ou peculiar a determinado ramo de atividade e constante de 
relação organizada pelo Ministério da Previdência e Assistência 
Social (MPAS); 

II - o acidente que, ligado ao trabalho, embora não tenho sido 
a causa única, haja contribuído diretamente para a morte ou a perda 
ou redução da capacidade para o trabalho; 

III- o acidente sofrido pelo empregado no local c no horário 
do trabalho, em conseqUência de: 

a) ato de sabotagem ou de terrorismo praticado por terceiro, 
inclusive companheiro de trabalho; 

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de 
disputa relacionada com o trabalho; 

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de ter-
ceiro, inclusive companheiro de trabalho; 

d) ato de pessoa privada do uso da razão; 
e) desabamento, inundação ou incêndio, 
f) outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior; 
IV -o acidonte sofrido pelo empregado ainda que fora do local 

c horário de trabalho: 
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a 

autoridade da empresa, 

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para 
lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, 

c) em viagem a serviço da empresa, seja qual for o meio de 
locomoção utilizado, inclusive veiculo de propriedade do empregado; 

d) no percurso da residência para o trabalho ou deste para 
aquela. 

§ 2v Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por 
ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do· 
trabalho ou durante este, o empregado será considerado a serviço da 
empresa. 

§ 3v Em casos excepcionais, constatando que doença não inclui
da na relação prevista no item I do § (v resultou de condições 
especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona 
diretamente, o MPAS poderá considerá-la como acidente do 
trabalho. 

§ 49 Não poderão ser consideradas, para os fins élo disposto no 
§ 39, a doença degenerativa, a inerente a grupo etário e a que não 
acarreta incapacidade para o trabalho. 

§ sv Considera-se como dia do acidente, no caso de doença pro
fissional ou do trabalho, a data da comunicação desta à empresa.ou, 
na sua falta, a da entrada do pedido de benefício no INPS, a partir de 
quando serão devidas as prestações cabíveis. 

Art. 39 Não será considerada agravação ou complicação de 
acidente do trabalho lesão que, resultante de outro acidente, se asso
cie ou se superponha às conseqUências do anterior. 

Art.49 Em caso de acidente do trabalho, os segurados de que 
trata o Art. J9 e seus dependentes terão direito, independentemente 
de período de carência, às prestações previdenciárias cabíveis, obser
vado o disposto nesta lei. 

Art. sv Os benefícios por acidente do trabalho serão calculados, 
concedidos, mantidos e reajustados na forma do regime de previdên
cia social do INPS, salvo no tocante aos valores dos benefícios de 
que trata este artigo, que serão os seguintes: 

I - auxílio-doença -valor mensal igual a 92% (noventa e dois 
por cento) do salário-de-contribuição do empregado, vigente no dia 
do acidente, não podendo ser inferior a 92% (noventa e dois por 
cento) de seu salãrio-de-benefício; 

II - aposentadoria por invalidez - valor mensal igual ao do 
salãrio-de-contribuição vigente no dia do acidente, não podendo ser 
inferior ao de seu salârio-de-beneficio; 

III - pensáo- valor mensal igual ao estabelecido no item II, 
qualquer que seja o numero inicial de dependentes. 

§ (9 Não serão considerados para a fixação do salârio-dc-contri· 
buição de que trata este artigo os aumentos que excedam os limites 
legais, inclusive os voluntariamente concedidos nos 12 (doze) meses 
imediatamente anteriores ao Íi1lcio do benefício, salvo se resultantes 
de promoções reguladas por normas gerais da empresa admitidas 
pela legislação do trabalho, de sentenças normativas ou de reaju~
tamentos salariais obtidos pela categoria respectiva. 
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§ 2Y A p~nsào s~rá devida a contar da data do óbito ~ o b~ncfí· 
cio por incapacidade, a contar do 169 (décimo sexto) dia do afus
tam~nto do trabalho, cab~ndo à empresa pugar u remuneração 
int~gral do dia do acidente e dos I 5 (quinz~) dias seguintes, 

§ 3Y O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que em 
cons~qüi:nciu do acidente: do trabalho necessitar da assisti:ncia 
pc:rman~ntc: d~ outra p~ssoa, segundo critérios estabelecidos pelo 
M PAS, s~rá majorado em 25% (vinte c cinco por cento). 

§ 4Y No caso de empregado de remuneração variável e de 
trabalhador avulso, o valor dos benefícios de que trata este artigo 

· será calculado com base: no salário-de-benefício. 
§ 5Y O direito ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez 

ou à pensão, nos termos deste artigo, exclui o direito aos mesmos 
benefícios nas condições do regime de previdência social do INPS. 
sem prejuízo porém dos demais benefícios por este assegurados. 

Art. 6Y O acidentado do trabalho que, após a consolidação das 
lc:sõ~s rc:sultantc:s do acidente, permanecer incapacitado para o 
exercício da atividade que exercia habitualmente, na época do 
acidente, mas não para o exercício de outra, fará jus, a partir da ces· 
saçào do auxilio-doença em virtude de volta ao trabalho, a auxilio· 
acidente. 

§ (9 O auxilio-acidente, mensal, vitalício e independente de 
qualquer remuneração ou outro benefício não relacionado ao 
mesmo acidente, será concedido, mantido e reajustado na forma do 
regime de previdência social do lN PS e corresponderá a 40% 
(quarenta por cento) do valor de que trata o inciso 11 do Art. 59 desta 
lei, observado o disposto no § 49 do mesmo artigo. 

§ 29 A metade do valor do auxílio-acidente será i!lcorporada ao 
valor da pensão quando a morte do seu titular não resultar de 
acidc:nte do trabalho. 

§ 39 O titular do auxilio-acidente terá direito ao abono anual. 
Art. 79 Em caso de morte decorrente de acidente do trabalho 

sc:rá também devido aos dependentes do acidentado um pecúlio no 
valor de 30 (trinta) vezes o valor de referência, lixado nos termos da 
Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975, vigente na localidade de trabalho 
do acidentado. 

Art. 89 A assistência médica, ai incluídas a cirúrgica, a 
hospitalar, a farmacêutica e a odontológica, bem como o transporte 
do acidentado e a reabilitação profissional, quando indicada, serão 
devidos cm caráter obrigatório. . 

Art. 99 Quando a perda ou redução da capacidade funcional pu· 
der ser atenuada pelo uso de aparelhos de prótese ou órtese, estes 
serão fornecidos pelo INPS independentemente das prestações cabi· 
veis. 

Art. 10. Nas localidades onde o INPS não dispuser de recursos 
próprios ou contratados, a empresa prestará ao acidentado a 
assistência médica de emergência e, quando indispensável a critério 
do médico, providenciará sua remoção. 

§ (9 Entende-se como assistência médica de emergência a neces· 
sária ao atendimento do acidentado até que o INPS assuma a 
responsabilidade por ele. 

§ 29 O INPS reembolsará a empresa das despesas com a assistên· 
cia de que trata este artigo, até limites compatíveis com os padrões 
do local de atendimento. 

A rt. I I. Para pleitear direitos decorrentes desta lei, não é 
obrigatória a constituição de advogado. 

Art. 12. A empresa deverá, salvo em caso de impossibilidade 
absoluta, comunicar o acidente do trabalho ao INPS dentro de 24 
(vinte c quatro) horas, c à autoridade policial competente no caso de 
morte, sob pena de multa de I (uma) a 10 (dez) vezes o maior valor 
de referência fixado nos termos da Lei n9 6.205, de 29 de abril de 
1975. 

Parágrafo único. Compete ao INPS aplicar c cobrar a multa de 
que trata este artigo. 

A rl. 13. O custeio dos encargos decorrentes desta lei será 
atendido relas aluais contribuições prcvidcnciárias a cargo da 
União, da crnrrcsa c do segurado, com um acréscimo, a cargo 

c:xclusivo da c:mprc:sa, das seguintes pc:rcentagc:ns do valor da folha 
de: sulârio de: contribuição dos sc:gurudos de: que trata o Art. 19: 

I - 0,5% (mc:io por cento) pura a c:mprc:sa em cuja atividadc: o 
risco de: ucidc:ntc: du trabalho seja considc:rado lc:yc:~ 

li - 1,2% (um c: dois décimos por cento) para a c:mprc:sa em cu· 
ja atividadc: esse: risco seja considerado médio; 

111 - 2,5% (dois e meio por cento) para a c:mprc:sa c:m cuja 
atividadc: esse: risco seja considerado grave. 

§ JY O acréscimo de que trata este artigo será recolhido junta· 
mente: com as demais contribuiçõc:s arrecadadas pelo JNPS. 

§ 2Y O Ministério da Prc:vidéncia e Assistência Social (MPAS) 
classificará os trê:s graus de risco em tabela própria organizada de 
acordo com a atual expc:riência de risco, na qual as empresas serão 
automaticamc:ntc: c:nquadradas, segundo a natureza da rc:spectiva 
utividadc:. 

§ 3Y A tabela será revista trienalmente pelo Ministério da 
Prc:vidC:ncia c: AssistC:ncia Social, de acordo com a experiência de: ris· 
co verificada no pc:ríodo. 

§ 49 O c:nquadramento individual na tabela, de iniciativa da c:m· 
prc:sa, poderá ser revisto pelo INPS, a qualquer tempo. 

Art. 14. A contribuição estabelecida no Arl. 59 da Lei n9 5.161, 
de: 21 de outubro de 1966, que: criou a Fundação Centro Nacional de 
Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO), 
sc:rá de 0,5% (meio por cento) da receita adicional estabelecida no 
Art. 13. 

Art. I 5. O INPS recolherá I ,25% (um e vinte e cinco centési· 
mos por cento) da receita adicional estabelecida no Art. I 3 ao Fundo 
de: Apoio ao Desc:nvolvimento Social (FAS), para aplicação em 
.projc:tos referentes a equipamentos e instalações destinados à prcven· 
çào de acidentes do trabalho, previamente aprovados pelo M inisté· 
rio do Trabalho. 

Parágrafo único. A aplicação prevista neste artigo será feita sob 
a forma de empréstimo sem juros, sujeito apenas à correção monetá· 
ria, segundo o valor nominal reajustado das Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional (ORTN). 

Art. 16. As açõcs referentes a prestações por acidente do traba· 
lho pc.cscreverão em 2 (dois) anos contados da data: 

I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacida· 
de temporária, verificada esta em perícia médica a cargo do INPS, 

11 - da entrada do pedido de benefício do INPS ou do afasta
mento do trabalho, quando este for posterior àquela, no caso de 
doença profissional ou do trabalho; 

111 - cm que for reconhecida pelo INPS a incapacidade per· 
mancnte ou sua agravação. 

Art. 17. Os litígios relativos a acidentes do trabalho serão apre· 
ciados: 

I - na esfera administrativa, pelos órgãos jurisdicionais da 
previdência social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais 
prestações prcvidcnciárias mas com prioridade absoluta para julga· 
mcnto: 

11 - na via judicial, pela justiça comum dos Estados, do Distri· 
to Federal e dos Territórios, segundo o procedimento sumarissimo. 

Art. 18. A legislação do regime de previdência social do JNPS 
aplica-se subsidiariamentc à matéria de que trata esta lei. 

Art. 19. Esta Lei entrará cm vigor no primeiro dia do terceiro 
mês seguinte ao de sua publicação. 

Art. 20. Revogam-se as disposições cm contrário, cspecialmcn· 
te o Decreto-Lei n9 7.036, de 10 de novembro de 1944, c a Lei n~ 
5.316, de 14 de setembro de 1967. 

MENSAGEM N~ 156, DE 1976 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do Artigo 51 da Constituição, c para ser apreciado 
nos rralos nele referidos, tenho a honra de submeter à elevada 
dclihcraçào de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Previdência c Assistênciu 



--295-

Social, o an~xo proj~to de l~i que "dicpõ~ sobre o seguro de acid~ntes 
do trabalho a cargo do INPS, e dá outras providências", 

Brasília, ~m lO de junho de 1976.- Ernesto Gelsel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 19, OE 20 DE MAIO DE 
1976, DO MINIST~RIO DA PREVIDr:NCIA E ASSISTr:NCIA 
SOCIAL 

Excc:l~ntissimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração d~ Vossa 

Excelência o incluso proj~to d~ lei referente ao seguro de acidentes 
do trabalho. 

2. Trata-se, na evolução da cobertura do infortúnio profissio
nal, da etapa s~guinte à representada pela completa transferência do 
seguro r~sp~ctivo para a previdência social (Lei r.9 5.316, de 14-9-
1967), parecendo oportuno, no momento cm que nos preparamos pa
ra mais um passo à frente nesse terreno, examinar em que medida te
ve êxito o avanço precedente, conseguido por outro governo da 
R~voluçào. 

3. O balanço é satisfatório, como exporei a seguir, e os bons 
r~sultados alcançados se incluem entre os fatores que me animam a 
propor a Vossa Excelência o prosseguimento no caminho que doutri
na e prática apontam como o melhor. 

4. Um dos objetivos essenciais da passagem completa do seguro 
de: acidentes do trabalho para a previdência social era a substituição 
das indenizações globais pagas pelas seguradoras privadas pelo regi
me de manutenção do salário, mais consentâneo com os interesses do 
trabalhador acidentado e seus dependentes. Essa substituição cor
respondeu plenamente à expectativa, e um dos efeitos da nova situa
ção é exatamcntc a existência, ainda, de numerosos casos cm que são 
pagas indenizações globais, em geral variáveis. 

5. Ao mesmo tempo, a etapa atual generalizou para o campo 
acidentá rio uma assistência médica especial, de boa qualidade, supe
rior mesmo à prestada pela previdência social nos casos comuns. 
Quando sociedades particulares de seguro operavam nesse ramo, se é 
verdade que algumas delas presiavam ao acidentado serviços médi
cos satisfatórios, outras estavam bem longe disso. Hoje o IN?S aten· 
de aos acidentados do trabalho em 42 postos e 23 ambulatórios pró
prios, e 1.027 hospitais e 341 ambulatórios credenciados, com um 
total de 2.500 médicos credenciados. 

6. Dentro da mesma ordem de idéias deve ser ressaltado que 
ocorreu apreciável melhora dos serviços de reabilitação profissional, 
antes a bem dizer inexistentes, a não ser na previdência social. 

7. O deslocamento do seguro de acidentes do trabalho da órbita 
privada para a do serviço público levou à cobertura da totalidade 
dos trabalhadores, o que não ocorria quando as seguradoras priva
das selecionavam os riscos, deixando de realizar o seguro dos empre
gados de empresas que nem sequer mediante prêmios elevados lhes 
ofereciam boa perspectiva de lucro. 

8. A propósito de prêmios elevados pode ser apontado outro 
aspecto favorável da alteração anterior: baixou, cm média, o gasto 
das empresas com o seguro de acidentes do trabalho, ou seja, a atual 
taxa de custeio das prestações respectivas é inferior à taxa de prêmio 
antes paga. Em outras palavras, as vantagens não foram só para os 
trabalhadores, estendendo-se também às empresas. 

9. Pormenor curioso a esse reJõpeito é que por ocasião das 
discussões cm torno do projeto transformado na Lei n9 5.316 houve 

. quem sustentasse que a iniciativa estaria ligada à necessidade de 
reforçar a receita da previdência social, para salvá-la de iminente 
insolvência. Trata-se, é óbvio, de verdadeiro absurdo, uma vez que 
desde 1970, o primeiro exercício da plena vigência do novo regime, 
as contribuições para o seguro de acidentes do trabalho não pas
saram de cinco por cento do produto conjunto das contribuições dos 
segurados c das empresas. No sctor da despesa a situação é a mesma, 
nunca tendo o custo total das prestações por acidente do trabalho 
passado de cinco .por cento da desrcsa total com beneficio~ c serviços. 

10. Outro ponto a focalizar, na rápida análise da transferência 
do seguro de acidentes do trabalho para o campo da previdência so-

ciul, é que u conjunturu d~ ~ntilo não comportuvu umu ulteruçào tão 
umpla como se pretendiu. Por isso foi necessário conservar na legis
lação vigente situações c critérios mais próprios do seguro priv~do 
em regime d~ exploração empresarial, como os prêmios ou tarifas 
(contribuiçilc:s) individuuis, que ucertudumentc: se cogita agora de 
eliminar, substituindo-os por três taxas fixus, correspondentes aos 
três grandes grupos em que naturalmente as c:mprc:>as se dividem 
segundo o grau de risco de suas atividades: leve, médio e gruve. 

II. No tocante às contribuições ou tarifas individuais, que al
guns escritórios especializados defendem com ardor difícil de expli
car, porém fácil de compreender, os estudiosos do assunto chegam a 
surpreender-se ante o argumento de que sem u variação individual 
das tarifas não há estimulo no sentido du prevenção de acidentes. 

12. Em verdade, as tarifações individuais nasceram com o segu
ro de: uCidentes. há mais de meio século, e ao longo desse período não 
se têm mostrado eficazes como estimulo às medidas de: prevenção. 

13. A propósito, não será demuis evocar aqui o feio capitulo 
das irregularidades verificadus c:m torno das tarifações individuais. A 
verdadeiru indústria das questões judiciais sobre acidentes do traba
lho a que profissionais pouco escrupulosos arrastam trabalhadores e 
suas famílias, de quem não raro auferem lucro fácil e nem sempre lici
to, costuma desviar a atenção de um dos principais aspectos negati
vos das tarifações individuais: a possibilidade de a empresa deixar de 
comunicar acidentes para sonegar o conhecimento do seu índice real 
de sinistro. 

14. Quanto a este último ponto a experiência internacional pare
ce não diferir muito da realidade brasileira. Veja-se, por exemplo, o 
relatório da comissão especial, que, na Nova Zelândia - pais peque
no, porém de tanta tradição no tocante à previdência social - reali
zou amplo estudo da cobertura do acidente, como base para a elabo
ração da lei neozelandesa de 1972. Reportando-se especificamente à 
Inglaterra c aos Estados Unidos, a comissão declara nada haver 
encontrado, em qualquer pais, que demonstrasse a eficácia da tarifa 
individual como fator de maior segurança no trabalho. E até ressalta 
seu provável efeito contraproducente: "Tem havido uma tendência 
para deixar de comunicar acidentes ou contestar pedidos de in'aeniza
ção, a fim de poder apresentar um baixo índice de acidente". (Rela
tório da Comissão Real de Pesquisa. Nova Zelândia, 1973.) 

15. Mais expressivo ainda é o entendimento da autorizada 
Associação Internacional de Seguridade Social, que, em monografia 
sobre "O seguro contra acidentes do trabalho" (1962), concluiu que 
"um tipo único de contribuição, correspondendo à substituição do 
risco profissional pelo risco social, constitui importante vantagem, 
tanto na ordem social quanto do ponto de vista técnico". 

16. Além disso, como a experiência de risco só se obtém com 
grandes números, a tarifação individual beneficia apenas as grandes 
empresas, isto é, justamente as que possuem maior capacidade de pa
gamento. As empresas médias c pequenas não podem valer-se dela, 
por mais dispendiosos c eficientes que sejam seus sistemas de segu
ranç'a do trabalho e prevenção de acidentes. 

17. A segurança do trabalho é tão importante que não basta, 
para consegui-la, oferecer à empresa o incentivo da redução do 
prêmio do seguro de acidentes do trabalho. O que se impõe, o 
incluso projeto c a legislação trabalhista prevêem c o Ministério do 
Trabalho decerto não deixará de aplicar com serena energia, são 
multas significativas e crescentes pela infraçào dos dispositivos refe. 
rentes à segurança do trabalho. 

18. Recorrendo mais uma vez à experiência internacional, ve· 
jamos estas firmes declarações do presidente da Comissão de Saúde e 
Segurança da Inglaterra, responsável pela aplicação da recente Lei 
de Saúde c Segurança: "Antes o preço da negligência era muito 
baixo. Quando aplicar, agora, as novas multas, não estarei pensando 
cm punir. mas apenas reconhecendo que as multas mais elevadas 
exercem certa contenção". (The Financial Times,. Londres, 
30-4·1975.) 

19. Apesar de se acreditar que o sistema ora proposto elimi
nará praticamente as controvérsias que acarretam discussões entre o 
segurado-acidentado e o INPS, o projeto leva em consideração R 
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necessidade: de não se retardar a solução de: qualquer litígio relativo u 
acidente: do trabalho, seja na esfera administrativa, sc:ju nu judicial, 
pura não agravar, ainda mai,s, os seus efeitos, que: são prc:judiciuis 
não somente: ao trabalhador c: à suu família, como à própria empresa 
c: à previdência social. 

20. Com esse: propósito, o projeto c:stabc:lecc: que os litígios re
lativos a acidentes do trabalho serão apreciados, na esfera adminis
trativa, pelos órgãos recursais da previdência social com prioridade 
absoluta para julgamento, c: nu via judicial segundo o procedimento 
sumaríssimo. 

21. As cautc:las adotadas, ainda que sem grande êxito, como 
acabo de: c:sclarc:cc:r, tinham sentido na fase de transição do seguro 
privado para o lN PS, mas tornam-se hoje dispensãvc:is, uma vez que: 
as pretensões dos acidentados jã não se chocam com o objetivo de 
lucro das empresas, girando os conflitos em torno apenas da interpre
tação da lei por agentes do Poder Público, naturais defensores dos 
direitos individuais. 

22. Outro exemplo dessas situações de transição, decorrentes, 
como ficou dito, do imperativo de ceder em alguns pontos secundã
rios pura poder vencer nos essenciais, é a manutenção de: rubricas 
próprias, tanto da receita quanto da despesa, para o seguro de 
acidentes do trabalho. Embora não se pretenda desde Jogo eliminá
las, elas decerto não perdurarão por muito tempo, pois o mais lógico 
e mais natural i:, sem prejuízo de: distinções que ainda devam 
subsistir, sobretudo no tocante às prestações, a integração pelo me
nos contábil desse seguro na previdência social. 

23. Em verdade:, o que se impõe com crescente nitidez é enqua
drar cada vez mais os infortúnios profissionais e o seguro respectivo, 
enquanto conservarem sua discutível autonomia, nos princípios, nor
mas e critérios inerentes aos riscos sociais, sem embargo das suas 
ultrapassadas origens no seguro privado. 

24. Na gradual transição da teoria do risco profissional para a' 
do risco social, que se vem operando na doutrina e na realidade, um 
importante: passo à frente foi, por conseguinte, a estatização desse 
seguro. Todavia, a experiência colhida nos oito anos de aplicação da 
Lei n9 5.316 mostra que, a despeito do inegável avanço assinalado, 
ela deixa a desejar sob vários aspectos. Dai a oportunidade do novo 
projeto, cujos principais pontos me permito focalizar a seguir. 

25. O art. J9 se limita a prever que o seguro de acidentes do tra
balho continuará destinando-se aos segurados empregados, exceto 
os domésticos, bem como aos trabalhadores avulsos, e permanecerá 
a cargo do INPS. sem alteração, portanto, da situação atual. 

26. No art. 29 se reproduz o conceito de acidente do trabalho 
da Lei n9 5.316, em vigor, mas ao equiparar a este a doença profis
sional ou do trabalho, expressões cujo sentido idêntico fica aí consa
grado, cogita-se apenas da doença "inerente ou peculiar a deter
minado ramo de atividade", cabendo ao Poder EAecutivo, através 
deste Ministério, relacionar as que se enquadrem nessa definição. 

27. A delimitação mais restrita, a que a relação específica asse
gura a indispensável precisão, deverá reduzir sensivelmente as ques
tões judiciais ensejadas pelo aluai conceito de doença do trabalho, 
expressão, repita-se, sinónima da outra, doença profissional. 

28. Os arts. 39 a 59 tampouco encerram qualquer alteração de 
monta, mas um parágrafo deste último contém inovação digna de 
nota: o cálculo do beneficio segundo o critério da previdência social 
quando o empregado não tem remuneração fixa, uma vez que nessa 
hipótese não seria viável seguir o critério de calcular o beneficio 
acidentário com base no salário do dia do acidente. 

29. O cálculo do beneficio com base no salário de beneficio em 
vez de no salário contratual nos casos de remuneração variável tem 
elevado alcance acautelatório, no sentido de coibir a fra'ude hoje fre· 
qUente da declaração de um salário muito acima do rea1 no dia do 
acidente, para indevida elevação do valor do beneficio. 

30. São assim mantidas as condições especiais asseguradas ao 
acidentado ou aos seus dependentes pela legislação em vigor: bene· 
fício de valor superior (aposentadoria ou pensão) ou igual (auxílio· 
doença) ao salitrio liquido; pensão de valor má~imo qualquer que 

seja o número dos pensionistas: um adicional de 25 por cento ao 
v;&Jor da aposentadoria nos casos da chamada grande invulidez. 

31. Mantém-se: também o auxilio-acidente: (art. 6~). porém 
com alguns aperfeiçoamentos, a começar pelo valor fixo 40% 
(quarenta por cento) do salário, eliminando-se por conseguinte a sua 
atual oscilação entre 30 c: 60 por cento, com o que fica igualmente 
eliminada outra fonte de complicações administrativas e questões ju
diciais, ligadas ao subjetivismo dos critérios de avaliação. 

32. Outra inovação de grande alcance no sentido da simpli· 
licaçào dos serviços e portanto da sua cresCida eficiência é que: o 
auxilio-doença passará a enquadrar-se na regra geral previdenciária 
do início desse beneficio no 169 dia de incapacidade, com a obrigação 
para a empresa de manter o salãrio do empregado durante os primei
ros 15 (quinze) dias (art. 5~. § 29), Hoje a empresa pode, em caso de 
acidcntc do trabalho, transferir esse encargo para o INPS, pagando 
apenas o salário do próprio dia do acidente, e é: essa opção que de· 
verá deixar de: existir. Mas à assistência médica especial devida ao 
acidentado continuará a cargo do INPS desde o momento do 
acidente. 

33. Cabe ainda assinalar aqui a eliminação do chamado pecúlio 
por diminuição da capacidade, hoje devido nos casos de pequenas 
perdas anatómicas ou reduções funcionais que não interferem com o 
exercício da atividade, isto é, não acarretam perda ou redução da 
capacidade para o trabalho nem, por conseguinte, prejudicam a 
percepção normal do salário. Mas o projeto mantém expressamen
te, ali:m do auxilio-acidente, em condições mais racionais, o pecúlio 
por morte (art. 79). 

34. Os arts. 89 a 12 tampouco inovam, limitando-se a reprodu
zir os dispositivos correspondentes da legislação que se pretende 
revogar. 

35. No art. 13, referente ao custeio do seguro de acidentes do 
trabalho. encontra~se importante inovação: a passagem do atual sis· 
rema de tarifas múltiplas, com numerosos casos de tarifação indivi·' 
dual, para o de três taxas fixa; para todas as empresas do mesmo gru
po de atividades, segundo a respectiva Jlrobabilidade de acidentes 
seja leve, média ou grave, cabendo ao Executivo, também por 
intermédio deste Ministério, classificar esses três graus cm tabela 
própria. 

36. O art. 14 mantém a obrigatoriedade da destinação de uma 
parcela da receita do seguro de acidentes do trabalho à 
FUNDACENTRO (Fundação Centro Nacional de Segurança, 
Higiene e Medicina do Trabalho), com o que o INPS continua 
diretamente associado ao esforço de prevenção dos acidentes do 
trabalho .. 

37. No art. 15 se avança mais ainda nesse sentido, ao prever que 
outra parcela dessa receita será recolhida pelo INPS ao Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), para aplicação em proje· 
tos destinados à prevenção de infortúnios profissionais, mediante 
aprovação pelo Ministério do Trabalho, ouvida a 
FUNDACENTRO. Isso possibilitará, por exemplo, a aquisição de 
equipamento de custo não raro superior à capacidade económica de 
numerosas empresas. 

38. Continua-se no art. 16 a dar conseqUência à preocupação de 
evitar acidentes, e aqui de maneira bastante objetiva e ao que tudo 
indica bastante eficaz, ou seja, prevendo-se multa, sem prejuízo das 
cominações da Legislação Trabalhista, para a empresa cm que a 
inobservância de norma de segurança do trabalho acarretar acidente 
grave. 

39. O art. 17 prevê prazo prescricional adequado para as açõcs 
judiciais referentes a prestações por acidentes do trabalho, sem 
prejuízo do direito a essas prestações nos casos cm que esse direito 
apenas se configura bastante depois do evento. 

40. A seguir, c de alguma maneira complementando o anterior, 
o art. IS prevê que os litígios relativos a acidentes do trabalho sejam 
apreciados, na esfera administrativa, pelos órgãos rc~ursais da 
previdi:ncia social. segundo as regras c prazos aplicáveis às demais 
prcstaçi\es prcvidenciárias mas com prioridade absoluta para 

~-
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julgum.:nto, .:, nu viu judicial, pelu justiça comum dos Estudos, do 
Distrito F.:d.:rul .: dos Territórios, segundo o procedimento 
surnurissimo. 

41. Finulrnent.:, no urt. 19 s.: cogita de aplicação subsidiária da 
Jcgisluçào do r.:gime do I N PS aos acidentes do trabalho, no urt. 20 se 
dispõe sobr.: o início da vigência da lei proposta, e no art. 21, o 
último do projeto, r.:vo.,gam-se as disposições em contrário, espe· 
cialmente u legislação que u nova lei deverá substituir. 

42. O incluso projeto constitui, como assinalei de início, outro 
importante passo à frente no sentido da plena integração do seguro 
de acidentes do trabalho na previdência social. Daí a satisfação com 
que o apr.:sento a Vossa Excelência, na certeza de que sua aprovação 
pelo Congresso Nacional concorrerã de maneira significativa para o 
aperfeiçoamento da previdência social brasileira. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência as expres
sões do meu mais profundo respeito.- L. G. do Nascimento e Silva. 

LEGISLA ÇÀ O CITA DA 

DECRETO-LEI N9 7.036, DE lO DE NOVEMBRO DE 1944 

Reforma da Lei de Acidentes do Trabalho. 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe con
fere o art. 180 da Constituição, decreta: 

CAPITULO I 
Do Acidente do Trabalho 

Art. 19 Considera-se ·acidente do trabalho, para os fins da 
presente lei, todo aquc:le que se verifique pelo exercício do trabalho, 
provocando, direta ou indirctamcntc, lesão corporal, perturbação 
funcional. ou doença, que determine a morte, a perda total ou par
cial, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

Art. 29 Como doenças, para os efeitos desta lei, entendem-se, 
além das chamadas profissionais, - inerentes ou peculiares a deter
minados ramos de atividadcs -, as resultantes das condições cs· 
peciais ou excepcionais em que o trabal~o for realizado. 

Parágrafo único. A relação das doenças chamadas pro· 
fissionais, será organizada e publicada pelo Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, e revista trienal mente, 

Art. 39 Considera-se caracterizado o acidente, ainda quando 
não seja ele a causa única e exclusiva da morte ou da perda ou 
redução da capacidade do empregado, bastando que entre o evento e 
a morte ou incapacidade haja uma relação de causa c efeito. 

Art. 49 Não se consideram agravações ou complicações de um 
acidente do trabalho, que haja determinado lesões então já conso
lidadas, quaisquer outras lesões corporais ou doenças, que às pri
mitivas se associem ou se supcrponham, em virtude de um novo aci
dente. 

Art. 59 Incluem-se entre os acidentes do trabalho por queres
ponde o empregador, de conformidade com o disposto nos artigos 
anteriores, todos os sofridos pelo empregado no local c durante o tra
balho, em conseqUência de: 

a) a tos de sabotagem ou terrorismo levados a efeito por ter
ceiros, inclusive companheiros de trabalho; 

b) ofensas físicas intencionais, causadas por companheiros de 
trabalho do empregado, ou não, em virtude de disputas relacionadas 
com o trabalho: 

c) qualquer ato de imprudência, de negligência ou brincadeiras 
de terceiros, inclusive companheiros de trabalho: 

d) a tos de terceiros privados do uso da razão; 
c) desabamentos, inundações ou incêndios, respeitado o dis

posto na letra b do art. 79; 
Art. 69 Ficam igualmente abrangidos por esta lei, considerados 

como produzidos pelo cxercfcio do trabalho ou em conseqUência 
dele, embora ocorridos fora do local c do horário do trabalho, os 
acidentes sofridos pelo empregado: 

n) na execução de ordens ou realização de serviços sob a 
autoridade do empregador; 

b) pela prestação espontânea de qualquer serviço ao empre
gador com o fim de lhe evitar prejuízos ou de lhe proporcionar pro
veito cconômico; 

c) cm viagem a serviço do empregador, seja qual for o meio de 
locomoção utilizando, inclusive:, veiculo de sua propriedade. 

Parágrafo único. No período de tempo destinado às refeições, 
ao descanso ou na satisfação de outras necessidades fisiológicas, no 
local ou durante o trabalho, é o empregado considerado, para os 

. efeitos desta lei, como a serviço do empregador. 
Art. 79 Não é acidente do trabalho: 
a) o que resultar de dolo do próprio acidentado, compreendida 

neste a desobediência a ordens expressas do empregador; 
b) o que provier de força maior, salvo o caso de ação de fenôme

nos naturais determinados ou agravados pelas instalações do es
tabelecimento ou pda natureza do serviço; 

c) o que ocorrer na ida do empregado para o local de sua ocupa
ção ou na volta dali, salvo se houver condução especial fornecida 
pdo empregador, ou se a locomoção do empregado se fizer ne
cessariamente por vias e meios que ofereçam reais perigos, a que não 
esteja sujeito o público em geral. 

Parágrafo único. Também não são amparadas por esta lei as 
doenças endêmicas adquiridas por empregados habitantes das re
giões em que elas se desenvolvem, exccto, quando ficar comprovado 
que a doença resultou de uma exposição ou cantata dircto que a 
nat:Jreza do trabalho houver determinado. 

CAPITULO II 
Do Empregado e do Empregador 

Art. 89 Considera-se empregado toda pessoa tisica que prestar 
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência 
deste e mediante salário. 

Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de 
emprego e à consideração de trabalho nem entre trabalho intelectual, 
técnico e manual. 

Art. 99 Considera-se empregador a empresa, individual ou cole· 
tiva, que, assumindo os riscos da atividade económica, admite, 
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. 

§ J9 Equiparam-se ao empregador, para os efeitos desta lei, as 
instituições de beneficência, as associações recreativas c demais 
instituições sem fins lucrativos, assim como o empregador doméstico. 

§ 29 Os preceitos desta lei aplicam-se aos acidentes do trabalho 
sofridos: 

a) pelo pessoal de obras da União, Estados, Territórios c 
Municípios e pelos empregados de seus serviços de naturez:< 
industrial ou rural; , 

b) pelos empregados das autarquias; 
c) pelos empregados das sociedades de economia mista; 
d) pelos empregados das empresas co'ncessionárias de serviços 

públicos: 
c) pelos presidiários. 
§ 39 Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada 

uma delas personalidade jurídica própria. estiverem sob a dircção 
controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, 
comercial ou de qualquer outra atividade económica, serão todas, 
para os efeitos desta lei, solidariamente responsáveis. 

§ 49 O empregador responde solidariamente com os emprei
teiros, e estes com os subempreiteiros, pelos acidentes ocorridos com 
os seus empregados. 

Art. 10. Todos os empregadores, cxcctuados os locatários de 
serviços domésticos. assim como os que no exercício de qualquer 
profissão liberal ou outra atividadc expressamente declarada pelo 
Ministro do Trabalho, Indústria e Comêrcio, utilizarem menos de 
cinco empregados, são obrigados a manter-lhes o registro devida· 
mente autenticado pela autoridade competente c organizado sc
J!Undo modelo oficial. 

§ J9 Esse registro que dcvcrú conter as indicações relativas à 
identidade do empregado c pessoas sob sua dependência económica, 
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constantes da respectiva carteira profissional ou, nu falta desta, se· 
gundo us declarações do empregado, será mantido rigorosamente em 
diu, sob pena da aplicação das sanções do urt, I 04, 

§ 2Y Em casos especiais, como os dos serviços de estivas e 
outros, não sendo possível aos empregadores manter o registro de 
seus empregados, nu forma prescrita, obedecerá ele a moldes 
especiais aprovados pela autoridade competente. 

CAPITULO III 

Dos Beneficiários 

Art. 11. São considerados beneficiários do acidentado, na or· 
dem em que vão enumerados: 

a) a esposa, mesmo que desquitada ou separada, desde que não 
o seja por vontade ou culpa sua, ou o esposo inválido, cm concorrên· 
cia com os filhos de qualquer condição, se menores de 18 anos ou 
inválidos, e as filhas solteiras de qualquer condição ou idade; 

b) a mãe e o pai inválido, quando viverem sob a dependência 
econômica da vitima, na falta de filhos c de esposa; 

c) qualquer pessoa que viva sob a dependência cconõmica do 
acidentado, no caso de não existirem beneficiários especificados na 
alínea a, desde que, se for do sexo masculino, seja menor de 18 anos 
ou inválido, c, qualquer que seja o sexo, tenha sido indicada, 
expressamente, em vida do acidentado, na carteira profissional, no li· 
vro de registro do empregador, ou por qualquer outro ato solene de 
vontade. 

Parágrafo único. Para terem direito à indenizaçào, as filhas 
maiores devem viver sob a dependência cconômica do acidentado. 

CAPITULO IV 
Da Assistência Médica, Farmacêutica e Hospitalar 

Art. 12. O empregador, além das indenizaçõcs estabelecidas 
nesta lei, é: obrigado, em todos os casos c desde o momento do 
acidente, a prestar ao acidentado a devida assistência médica, 
farmacêutica c hospitalar, compreendida na primeira a assistência 
dentária. 

§ Jq Nos casos de "doença-profissional" ou qualquer outra 
originária do trabalho, torna-se cfctiva a responsabilidade do cmpre· 
gador, com relação à prestação da referida assistência, desde o ins· 
!ante em que tenha conhecimento dos primeiros sintomas da doença. 

§ 2q Ao acidentado, dirctamcntc ou por intermédio de um seu 
representante, é permitido reclamar à autoridade judiciária compc· 
tente contra a forma por que lhe estiver sendo prestada a assistência 
de que trata o presente capitulo. Nesse caso, a referida autoridade 
nomeará um perito médico para averiguar a proccdênçia ou não da 
queixa argüida, podendo, cm face das conclusões do perito, dctcrmi· 
nar ao empregador a designação, sujeita à sua prévia aprovação, de 
outro médico para assistir o acidentado, ou de outro estabelecimento 
hospitalar para sua internação. 

§ 3~ O empregador também é responsável pelo transporte do aci· 
dentado, se estiver este incapacitado de se locomover, ou precisar 
receber socorros médicos fora do local ou cidade cm que residir. 

§ 4q O empregador deverá escolher o médico que terá de assistir 
o acidentado, o estabelecimento onde será internado, se assim o 
exigir seu estado de saúde, bem como fornecer os medicamentos 
necessários c indicados pelo referido médico. 

§ 5q O acidentado poderá ser acompanhado em seu tratamento, 
a suas expensas, por um médico de sua escolha, ao qual deverá o 
empregador facilitar toda a ação, não cabendo, porém a esse médico, 
interferir no tratamento, ressalvado o disposto no§ 2q deste artigo. 

Art. 13. Recusando-se o acidentado a submeter-se ao neccssá· 
rio tratamento médico, ou fazcndc·o desidiosamcntc, a rcsponsabili· 
dadc do empregador ficará limitada às conseqUências imediatas do 
acidente, c não se estenderá às suas agravações ou complicações. 

Parágrafo único. Para o efeito do disposto no presente artigo, 
o empregador comunicará sempre à autoridade judiciária compe· 
tente, par;, a devida verificação, a recusa do acidentado cm submeter· 

se ao tratamento médico indicado, ou a sua negligencia na obscrvân· 
cia do mesmo. 

Art. 14. Nos estabelecimentos industriais ou na execução de 
qualquer obra ou serviço, em que sejam utilizados mais de 
quinhentos (500) empregados quando localizados em regiões de dill· 
cil acesso a um socorro médico de urgência cm casos de acidente do 
trabalho, fica o empregador obrigado a manter um serviço de assis
tência médica, dotado de pessoal c material indispensâvcis à presta· 
çào do mencionado socorro. 

Art. 15. Todo médico que tiver a seus cuidados profissionais 
um acidentado do trabalho fica obrigado a fornecer, sémprc que lhe 
for solicitado, dentro das setenta c duas (72) horas que se seguirem 
ao inicio do tratamento, um atestado cm que declarará a natureza do 
mal verificado, sua causa, evolução c incapacidade para o trabalho 
dele resultante; e ao suspender o referido tratamento, seja por alta 
ou qualquer outro motivo, a entregar ao acidentado outro atestado 
em que mencionarâ pormenorizadamente o estado cm que o deixa, 
inclusive no que se relacione com a sua capacidade laborativa. 

Parâgrafo único. Sempre que o médico tiver sido indicado pele 
empregador, a este deverá fazer entrega de uma segunda via dos 
atestados referidos neste artigo. 

CAPITULO V 
Das Incapacidades e das lndenizações 

Art. 16. A indcnizaçào de que trata a presente lei será calculada 
segundo as conseqUências do acidente, assim classificadas: 

a) morte; 
b) incapacidade total c permanente; 
c) incapacidade parcial c permanente; 
d) incapacidade temporária. 
Art. 17. Entende-se por incapacidade total e permanente a 

invalidez incurável para o trabalho. 
§ J9 Dão lugar a uma incapacidade total e permanente: 
a) a perda anatómica ou a impotência funcional, em suas· partes 

essenciais, de mais de um membro, conceituando-se como partes 
essenciais a mão c o pé; 

b) a cegueira total; 
c) a perda da visã'o de um olho c a redução simultânea de mais 

da metade da visão do outro; 
d) as lesões orgânicas ou perturbações funcionais graves e 

permanentes de qualquer órgão vital, ou quaisquer estados patoló
gicos reputados incuráveis, que determinem idêntica incapacidade 
para o trabalho. 

§ 2v Quando do acidente resultar uma incapacidade total c 
permanente, a indcnização devida ao acidentado corresponderá a 
uma quantia igual à quatro (4) anos de diária, calculada esta segundo 
o prescrito no parágrafo único do artigo 19. 

§ 39 Nos casos de cegueira total, perda ou paralisia dos mem· 
bros superiores ou inferiores e de alienação mental, receberá o 
acidentado, além da indenização de que trata o parágrafo anterior, a 
quantia correspondente a 20% (vinte por cento) calculada sobre a 
referida indcnização, para de uma só vez. 

A rt. 18. Entende-se por incapacidade parcial c permanente, a 
redução, por toda a vida, da capacidade de trabalho. 

§ J9 Quando do acidente resultar uma incapacidade parcial c 
permanente, a indcnizaçào devida ao acidentado variará, em propor· 
çào ao grau dessa incapacidade, entre três (3) c oitenta (80) 
centésimos da quantia correspondente a quatro (4) anos de diária, 
observado, quanto a esta, o disposto no parágrafo único do art. 19. 

§ 29 A indcnizaçào devida ao acidentado será lixada de acordo 
com a tabela que for expedida c as alterações nela posteriormente 
estabelecidas, pelo Diretor do Serviço Atuarial do Ministério do 
Trabalho, Indústria c Comércio. 

§ 39 Na elaboração da tabela de que trata o parágrafo anterior, 
o grau de redução de capacidade do acidentado será sempre 
calculado atendendo-se à natureza c gravidade d11 lesão por ele 
sofrida,;) sua idade c profissão. 
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Art. 19. Entende-se por incapacidade temporária a perda total 
d;~ c:ip;~cid:idc do trabalho por um período limitado de tempo, nunca 
superinr :1 um (I) uno. 

Parágrafo unaco. Quando do acidente resultar uma 
incapacidade h:mporária, a indenização devida ao acidentado cor· 
responderá, durante todo o período em que perdurar essa incapaci
dade, a uma diária igual a 70 centésimos de sua remuneração diária, 
calculada esta conforme o disposto no Capitulo VI, cxcetuados os 
domingos e dias feriados, c observado ainda o que dispõe o art. 27. 

Arl. 20. Permanecendo por mais de um (I) ano, a incapacidade 
tempod1ria será automaticamente considerada permanente, total ou 
p:~rciul, c como tal indenizada, cessando desde logo para o 
cmprcg:~dor a obrigação do pagamento da indcnizaçào cor
respondente ii incapacidade temporária, bem como da prestação da 
:~ssisténciu médica. farmacêutica e hospitalar. 

Arl. 21. Quando do acidente resultar a morte, a indenizaçào 
dcvid:1 aos beneficiários da vitima corresponderá a uma soma 
calculada entre o máximo de quatro (4) anos e o mínimo de dois (2) 
:~nos de diúria do acidentado, e será devida aos beneficiários, de 
acMdo com :~s seguintes bases: 

I -Nu b:1se de quatro (4) anos da diária: 
n) i1 esposa ou ao esposo inválido a metade e aos filhos menores 

de I N :mos ou inválidos e às li lhas solteiras sob a dependência econô· 
mica do :1cidentado a outra metade, entre eles dividida em partes 
iguais: 

b) n:~ falta de cônjuge sobrevivente, aos lilhos menores ou invá· 
lidos c ils !ilhas solteiras que viverem sob a dependência econômica 
dn acid~:ntado, quando o s~:u número exceder de tri:s (3), em partes 
iguais. 

li- Na bas~: de trés (3) anos da diária: 
n) ao cônjuge sobrevivente nas condições da alínea a do inciso 

:1111erior, quando não existirem filhos: 
b) ans lilhos menores ou inválidos e às filhas solteiras que 

viverem sob a dependência econômica dp acidentado, na falta de 
cônjuge sobrevivente, quando em número igual ou inferior a três (3): 

c) :10s pais da vitima. na faltu de cônjuge sobrevivente, de 
li lhos menores ou inc:1puzes, quundo ambos existirem· e viverem sob 
:1 dcpcndi:nciu econômica da vitima. cm partes iguais. 

III- Na base de dois (2) anos da diâria: 
a) ao pai inválido ou à mãe, na forma da letra c, do inciso ante· 

rio r: 
b) à pessoa cuja subsistência estiver a cargo da vitima, no caso 

de não existirem beneliciârios enumerados nos incisos anterior~s. 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não haverã distin· 

cão entre os filhos de qualquer condição, bem como terã os mesmos 
benefícios do cônjuge legitimo, caso este não exista ou não tenha 
dirdto ao beneficio, a companheira mantida pela vitima, uma vez 
que haja sido declarada como beneliciãria em vida do acidentado, na 
carteira profissional, no registro de empregados, ou por qualquer ou· 
Iro ato solene de manifestação de vontade. 

Art. 22. Uma vez que exceda a CrS 24.000,00 (vinte e quatro mil 
curLciros), a indenização a que tiver direito o acidentado, nos. casos 
de incapacidade permanente ou, na hipótese de sua morte, os seus 
beneficiários, a diferença serã destinada à instituiÇão da previdência 
social a que ele pertencer, para o fim de ser concedido acréscimo na 
aposentadoria ou pensão. 

* IY Recebida pela instituição de previdência a importância a 
que se rcrere este artigo, serâ ela destinada a proporcionar a conccs· 
são de um acréscimo no beneficio por incapacidade (auxllio-pccuniâ· 
rio, auxilio-enfermidade ou aposentadoria), ou na pensão a que a 
vitima ou os seus bcneficiãrios fizerem jus, observadas as disposições 
dos parágrafos seguintes .. 

* 2Y Se o acidentado não houver completado, na instituição, o 
período de carência ncccssãrio para a concessão do beneficio, a insti· 
tuio;uo deduLirá do mencionado excesso o valor das contribuições 
triplices (do empregado, do empregador c da União), corrcspondcn· 
lCS Ull tempo que raJtar para a integração desse pcrfodo, CaJcuJandO· 

se sobre o último salário de contribuição do acidentado, ficando o 
saldo, se ainda restar, destinado ao fim a que alude a disposição ante· 
rior. 

§ 3Y Nilo sendo o excesso suficiente para o. pagamento das 
contribuições relativas ao período de carência, será ele restituído 
pela instituição de previdência diretamente ao acidentado ou a seus 
beneficiários. 

§ 4Y Caso o beneficio por incapacidade seja cancelado antes de I 
(um) ano de duração, por ter cessado a incapacidade, a instituição 
restituirá, de uma só vez, a importância de reversão, deduzida do que 
lhe tenha sido paga a título de acréscimo, computados os juros credo
res e devedores; caso seja cancelado após I (um) ano de duração, a 
instituição entregarã, de uma só vez, a reserva matemãtica dos acrés· 
cimos futuros. 

§ sv Se a instituição não conceder aposentadoria ao acidentado, 
pelo fato de o não considerar inválido, deverá entregar-lhe, dire· 
tamente, e de uma só vez, a indenizaçào integral. 

Art. 23. Se a indenização for igual ou inferior a Cr$ 24.000,00 
(vinte e quatro mil cruzeiros) ou não estiver a vítima compreendida 
no regime de previdência de Instituto ou Caixa de Aposentadoria e 
Pensões criados por lei federal, a indenização ser·lhe-â paga ou aos 
beneficiãrios, diretamente e de uma só vez. · 

Parãgrafo único. Se entre os beneficiãrios existirem menores, as 
cotas a estes destinadas deverão ser recolhidas ao Banco do Brasil, 
ou suas Agências ou à Coletoria Federal competente, à disposição do 
Juiz de Órfãos. 

Art. 24. Os acréscimos dos beneficias, a que se refere o art. 22, 
serão calculados à taxa de juros de seis por cento (6%) ao ano e segun
do as tábuas biométricas indicadas pelo Serviço Atuarial do Minis· 
ti:rio do Trabalho, Indústria e Comércio, observadas as condições de 
reversão e extinção em vigor no respectivo Instituto ou Caixa de 
Aposentadoria e Pensões. 

Parágrafo único. Os beneficias calculados com os acréscimos a 
que se refere este capitulo, não estão sujeitos aos limites mãximos 
fixados pelas leis vigentes. 

Art. 25. Além da indenização prevista no art. 21, o empregador 
pagará imediatamente aos herdeiros ou beneficiãrios, do acidentado, 
a titulo de auxilio-funeral, uma importância igual à metade do mais 
alto salãrio mínimo vigente no País. 

Parãgrafo único. Na ausência de herdeiros ou beneficiãrios, 
fica obrigado o empregador a indenizar, à pessoa que à sua própria 
custa se tiver encarregado do enterramento do acidentado, de todas 
as despesas com o mesmo, devidamente comprovadas, atê o limite da 
quantia neste artigo mencionada. 

Art. 26. Não poderão ser descontadas das indenizações devidas 
por uma incapacidade permanente ou morte, as quantias jã pagas 
por motivo de uma incapacidade temporãria. A indenização a que 
por esta fizer jus o acidentado independerã sempre de qualquer outra 
prevista nesta lei. 

Art. 27. Nos casos de incapacidade temporãria, a indenização é 
devida a partir do dia que se segue ao do acidente. 

Parágrafo único. O salârio do dia do acidente serã integral· 
mente pago pelo empregador. 

Art. 28. Em todos os casos de incapacidade permanente em 
que a capacidade do acidentado puder ser aumentada com o uso de 
aparelhos de prótese, deverão eles ser fornecidos pelo empregador 
independentemente do pagamento da indcnizaçào correspondente à 
referida incapacidade. 

Art. 29. Não poderâ ser contestada nenhuma incapacidade 
permanente sob o fundamento de poder ser diminuída ou eliminada 
por terapêutica susccptrvel de agravá-la, ou pôr em risco a vida do 
empregado. Também nenhuma intervenção cirúrgica de natureza 
grave, capaz de ocasionar os mesmos efeitos, poderã ser imposta ao 
acidentado, no curso do tratamento, podendo ele rccusã-la, sem 
in,idir nas restrições do art. 13, salvo quando absolutamente 
indicada para a preservação de sua vida. 
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Parágrafo único. Em caso de recusa do empregado em 
submeter-se: ao tratamento indicado, serd nomeada uma junta médi· 
cu composta de: facultativos escolhidos pelo acidentado, pelo 
empregador c: pela autoridade judiciária competente:, dependendo do 
referido laudo a solução do caso, 

Art. 30. As indenizações concedidas por força desta lei, nos 
casos de incapacidade permanente ou morte:, não excluem o direito 
aos beneficiários do seguro-invalidez e do seguro-·morte assegurados 
pelas instituições de Previdência Social. 

Art. 31. O pagamento da indenização estabelecida pela 
presente lei exonera o empregador de qualquer outra indenizaçào de 
direito comum, relativa ao mesmo acidente, à menos que este resulte 
de dolo seu ou de seus prepostos. 

Art. 32. A indenizaçào paga pelo empregador não exclui o 
direito de acidentado, seus herdeiros ou beneficiários, de promover, 
segundo o direito comum, ação contra terceiro civilmente responsá
vel pelo acidente. 

§ J9 A ação de que trata o presente artigo poderá ser proposta 
pelo empregador ou pelo acidentado, seus herdeiros ou beneficiários, 
ou por um e outros, conjuntamente. 

§ 29 . Na mesma decisão condenatória de terceiro, será 
adjudicada ao empregador a importância por este paga com 
fundamento na presente lei, computando-se igualmente a seu crédito 
tudo quanto houver dispendido em conseqUência do acidente. 

CAPITULO VI 
Da Remuneração e do Salário 

Art. 33. Compreendem-se como remuneração do empregado, 
para os efeitos desta lei, além do salário devido e pago diretamente 
pelo empregador como contraprcstação do serviço, as gorjetas que 
receber. 

§ J9 Integram o salário, não só a importância fixa estipulada, 
mas também as comissões, percentagens c gratificações pagas pelo 
empregador .. 

§ 29 Não se incluem nos salários as gratificações que não 
tenham sido ajustadas, as diárias para viagem c as ajudas de custo. 

§ 39 As diárias para viagem serão computadas como salário 
desde que excedam a 50% do salário percebido pelo empregado. 

Art. 34. Além do pagamento em dinheiro, compreendem-se 
no salário para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, 
vestuário ou outras prestações in natura, que o empregador, por 
força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empre· 
gado. 

Parágrafo único. Não serão considerados como salário, para 
os efeitos previstos neste artigo, os vestuários, equipamentos e outros 
acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho 
para a prestação dos respectivos serviços. 

Art. 35. Sendo o salário parcialmente pago em utilidades, 
converter-se-ão estas em dinheiro, tomando-se por base as percenta· 
gens adotadas para tal fim no cálculo do salário mínimo local. 

Parágrafo único. Em se tratando de serviços domésticos, não 
serão computadas pecuniariamente tais utilidades. 

Art. 36. Na falta de estipulação do salário ou não havendo 
prova de importán'cia ajustada, calcular-se-á o salário do empregado 
em quantia igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço 
equivalente, ou ao que for habitualmente pago para serviço 
semelhante. 

Art. 37. O salário percebido no todo ou em parte, cm 
gratificações, ou comissões, ou por tarefa ou empreitada, ou o que de 
qualquer forma variar com a quantidade de trabalho produzido, será 
calculado, para o efeito da indcnizaçào, na base da média percebida 
pelo empregado durante os 3 (três) meses anteriores ao acidente. 

§ )9 Se durante o prazo mencionado no presente artigo o 
empregado não tiver trabalhado ou se o seu saJ(trio tiver sido pago 
cm bases inferiores :is que \'igorarcm por ocasião do a<.idcntc, o seu 
salário equivaler{!, para os fins desta lei, ao salário médio percebido, 

nu m~sma localidade c: durante: a mesma i:pocu, por outros empre· 
gados que exerçam atividades análo)las. 

~ 2v No caso de empregado que perceba gorjetas, a indenizaçào 
será culculada, tomando-se por base a remuneração declarada ao Ins
tituto de Aposentadoria e Pensões a que for filiado. 

Art. 38. Perceb~ndo a vítima salário mensal, a sua diária corrcs-
pond~rá à 25• (vigésima quinta) parte desse salário. · 

Art. 39. Se o empregado for pago por hora de trabalho, o salá
rio diário equivalerá a 8 (oito) vezes o salário-hora, salvo convenção 
cm contrário permitida por lei. 

Art. 40. Percebendo a vítima salário sob a forma de diária, o 
seu salário anual corresponderá a uma quantia equivalente a trezen
tas (300) vezes a diária. 

Art. 41. Trabalhando o empregado cm diferentes horas ou dias, 
pura mais de um empregador, calcular-se-ã o seu salário como se to
da remuneração houvesse sido obtida no serviço do empregador pu
ra 0 qual trabalhava na ocasião do acidente, ficando solidariamente 
responsáveis cm proporção às remunerações pagas, os vários empre
gadores. 

Art. 42. As indenizações dos marítimos será calculada, se con
tratados por viagem redonda, dividindo-se o valor da soldada e da 
etapa ajustada pelo número de dias que normalmente durar a viagem. 

Art. 43. Para os efeitos desta lei, nos casos de incapacidade 
permanente ou morte, o salário do aprendiz não poderá ser calcula
do cm base inferior à do salário mínimo do empregado adulto do lo
cal o~e se verificar o acidente. 

Art. 44. O limite superior de salário, para efeito de cálculo de 
indenizaçào por acidente do trabalho, é fixado em uma vez e meia o 
salário mínimo de maior valor vigente no País. 

CAPITULO VII 

Da Comunicação do Acidente 

Art. 45. Todo acidente do trabalho serâ obrigatoriamente 
comunicado ao empregador pelo acidentado, ou por qualquer pes
soa qu~ dele tenha conhecimento, imediatamente, após a sua 
ocorrência, não podendo essa comunicação exceder o prazo de 24 ho
ras, salvo impossibilidade absoluta. 

Parúgrafo único. Se, no caso de inobservância do que dispõe o 
artigo anterior, resultarem, pelo conseqUente retardamento da 
prestação de uma conveniente assistência médica, farmacêutica e hos
pitalar agravações ou complicações da lesão inicial, por elas não 
responderá o empregador. 

Art. 46. Tendo conhecimento do acidente, o empregador o 
anotará no registro de que trata o art. I O e, dentro de 24 horas, envia· 
rá do sucedido comunicação escrita à autoridade judiciária compe
tente. 

§ )9 Tratando-se de empregador referido no § 29 do artigo 99 
dest~ lei, a participação do acidente será feita pelo Chefe da Reparti·. 
ção, Serviço, Obra, entidade ou presídio cm que trabalhar o acidenta· 
do. 

do: 

§ 29 Dessa comunicação, ~evem co~s~ar ~s segu_i~tes elc~entos: 
a) nome, profissão, sexo. tdade, rcstdcncta c salarto do actdenta· 

b) natureza do acidente sofrido e suas conseqUências imediatas: 
c) condições em que se verificou; 
d) local, dia c hora do evento e nome c residências das pessoas 

que o testemunharam: 
c) tempo decorrido entre o início do trabalho c a hora do 

acidente: 
f) indicação do hospital a que eventualmente foi recolhido o 

acidentado: 
g) tratando-se de doença profissional, quais os empregadores 

sob cuja dependência trabalhou anteriormente o acidentado, na mcs· 
ma profissão, nos 2 (dois) últimos anos: 

h) indicação da entidade seguradora. 
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Art. 47. No caso de: morte:, 1: obrigatória a comunicaçilo do 
add~ntc: à autoridade: policial, que instaurarâ o respectivo inquí:rito 
c: o rc:mc:tc:rá, dentro do prazo de: lO {dez) dias, ao Juizo competente:. 

Art. 48. Nos casos de doença profission~l. responderão pelas 
obrigações rc:sultant~s d~sta lei todos os empregadores sob cuja 
dependência tiver trabalhado o acidentado, na mesma profissão, den
tro dos:! (dois) últimos anos, proporcionalmente ao tempo de servi
ço a cada um prestado, c:xceto quando a "doença resultar dirc:tamente 
da inobservãncia, por parte de: um dos referidos c:mprc:gadorc:s, das 
disposições legais relativas à prevenção de acidentes c à higiene do 
trabalho, hipótese: na qual sobre ele recairão todos os ônus decorren
tes da doença, sem prejuízo das demais comi nações da lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que o 
acidentado exija a totalidade das indcnizaçõc:s do seu último 
empregador, que, nesse: caso, ficarâ com direito regressivo contra os 
anteriores. 

Art. 49. Não recebendo a autoridade judiciária competente do 
empregador a participação de que trata o art. 46 desta lei, poderâ 
tomar conhecimento do acidente por comunicação direta do 
acidentado ou de"qualquer terceira pessoa. 

Parágrafo único. No caso deste artigo, a autoridade judiciária 
mandará dar vista ao representante do Ministério Público 
competente que requererá, como medida preliminar, além de outras 
diligências que julgue necessárias, o exame médico do acidentado, 
não se tratando de morte, assim como tomará as declarações dos 
interessados, e, dentro do prazo de 10 (dez) dias, iniciará a 
respectiva ação ou solicitará o arquivamento. 

Art. 50. Sempre que o acidente ocorrer em viagem, a comu
nicação de que trata o art. 45 desta lei deverá ser feita ao empre
gador, por.telegrama. Neste caso, a autoridade judiciária competente 
para tomar conhecimento do acidente e das questões de acordos dele 
resultantes, será a do local da sede do empregador, o qual, entre os 
demais encargos, rcspondcrâ por todas as despesas com o desem
barque imediato do acidentado, se isso exigir o seu estado de saúde, 
com a sua remoção ulterior para o local onde tiver residência ou em 
que trabalhe. 

Parágrafo único. No ~aso do presente artigo, desde que viaje 
por conta do empregador, será este responsável, por todas as des
pesas com estadia e transporte que, pela interrupção da viagem, 
forem impostas aos membros da família do empregado que o 
acompanhem. · 

Art. 51. Em navio ou embarcação de navegação cm geral 
quando em viagem, a comunicação de acidente sofrido pelos mem
bros de sua tripulação será feita ao comandante, capitão ou mestre, a 
quem caberá promover a prestação ao acidentado dos socorros 
imediatos de que necessitar, registrar a ocorrência no Diário de 
Navegação e fazer a comunicação de que trata o art. 50. 

CAPITULO VIII 
Da Liquidação do Acidente 

Art. 52. A liquidação das obrigações decorrentes de acidente do 
trabalho, salvo no caso de haver processo judicial, deverâ ser feita 
por meio de acordo particular, realizado entre o empregado ou seus 
beneficiários c o empregador, reduzido a escrito segundo o modelo 
oficial, c far-sc-á sempre dentro dos sessenta (60) dias que se 
seguirem à morte do acidentado, à sua cura ou à verificação de uma 
incapacidade permanente. 

§ 19 Do termo do acordo, lavrado em três (3) vias, deverão 
constar os seguintes elementos: 

a) nome do empregador e de quem legalmente o substituir; 
b) nome, idade, profissão, estado civil, nacionalidade, salário c 

residência do acidentado, assim como de seus bcncficiârios tratando· 
se de caso de morte; 

c) cm que consistiu o acidente, onde c quando se originou; 
d) qual o rcríodo de incapacidade tcmpor6ria a que o acidente 

deu lugar c qual a indcnizaçào nela correspondente; 

t l se do acidente resultou alguma incapacidade permanente, e, 
no caso positivo, qual o grau dessa incapacidade, quando se: vc:rifi· 
cou e qual a indcnização que:. lhe corresponde:, de: conformidade: com 
o prescrito na presente: lei; 

fJ naturc::ta c principais características do aparelho de prótese 
por acaso fornecido; 

1:) se foi feita a comunicação do acidente: no prazo legal. 
§ 29 Nos casos de morte c: de incapacidade permanente, i: 

obrigatória a homologação do acordo de que trata c:ste artigo, pc:la 
autoridade: judiciária competente. 

§ 3Y Rejeitado o acordo a que: se refere este artigo, serão convi
dadas as partes para apresentação de novo, dentro do prazo de: 5 
(cinco) dias, c, não sendo este aceito, será iniciada a ação na forma 
do Capítulo IX. 

Art. 53. Os acordos homologados pela autoridade judiciária 
ficarão sujeitas à taxa de: 1,5% sobre o valor da indenizaçào total 
paga cm dinheiro pelo empregador, livre de quaisquer outras custas. 

Art. 54. A autoridade judiciária competente para receber a 
comunicação de que trata o art. 46, assim como para conhecer das 
questões e acordos surgidos da aplicação desta lei, ressalvado o 
disposto no art. 50, será, em regra, o Juiz Cívd do local onde se veri
ficar o acidente, salvo prescrição em contrário da respectiva organi
zação judiciária. 

CAPITULO IX 

Do Procedimento Judicial 

Art. 55. Haverá procedimento judicial: 
a) em qualquer dos casos previstos nos arts. 47,49 c 52,§ 39; 
b) sempre que, por parte do empregado, de seus beneficiários 

ou do empregador, forem suscitadas divergências na aplicação desta 
lei. 

Art. 56. O acidentado, seu representante ou beneficiários po
derão reclamar, contra qualquer fato contrário a esta lei, ao ôrgào 
do Ministério Público, o qual, procedendo de conformidade com o 
estabelecido no parágrafo único do art. 49, dentro de lO {dez) dias, 
no máximo, iniciará a competente açào ou opinará pelo ar
quivamento da reclamação. 

Art. 57. Em qualquer dos casos previstos no art. 55, recebidos 
pelo Juiz o inquérito, a petição do interessado ou a do órgão do 
Ministério Público, designará, no prazo de cinco {5) dias, audiência, 
para a qual citará o empregador, o acidentado, seu representante 
legal ou beneficiários, e o membro do Ministério Público, a quem 
incumbe sempre o patrocínio da causa do acidentado ou de seus 
beneficiários. 

§ J9 A citação serâ feita por mandado, quando os interessados 
residirem na comarca, e, por carta, com recibo de retorno, no caso 
contrário, constando sempre de um ou de outro o teor dq 
requerimento que determinou sua expedição. 

§ 29 A União, os Estados, os Territórios, os Municípios c os 
demais empregadores referidos no § 29 do art. 99, serão "citados na 
pessoa do Chefe da repartição, serviço, obra, entidade ou presídio 
em que se tiver acidentado o empregado. 

§ 39 Os empregadores referidos no art. 99 e que tiverem 
estabelecimentos, agências ou liliais fora de sua sede, deverão nos 
mesmos ter prepostos, com poderes expressos para receber citações, 
inclusive a inicial. 

Art. 58. Havendo, na audiência inicial, acordo entre as partes, 
observadas as disposições desta lei, será reduzido a termo, para a 
indispensável homologação, com a qual estará findo o processo. 

Parágrafo único. No caso de haver discordância apenas quanto 
à natureza c extensão da lesão, poderá o Juiz ordenar nova perícia, 
obedecidas as prescrições do Capitulo XII, sendo o respectivo laudo 
juntado aos autos, que serão conclusos para sentença. 

Art. 59. Nào havendo acordo, receberá o Juiz as alegações das 
partes, rroduzindo-sc as rrovas na mesma audiência, se possível, ou 
cm outra que para esse fim, seja designada, no pra1.0 de 5 (cinco) dias. 
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Parâgrafo único. Nenhuma aleguçilo ou defesa oral poderá 
exceder a três (3) pura cadu parte, independe de intimação, sendo 
seus depoimentos reduzidos a termo. 

Art. 61. Terminada a produção das provas, tomado o depoi· 
mento pessoal das partes, ou de seus prepostos devidamente auto· 
rizados se for requerido ou ordenado pelo Juiz, serão oferecidas, em 
seguida, verbalmente ou por escrito, as alegações finais, sendo, 
então, proferida a sentença. 

Parágr:tfo único. Nenhuma alegação ou defesa oral poderá 
exceder a dez minutos. 

Art. 62. Antes de sentenciar afinal, se não se julgar habilitado a 
decidir a causa, poderá o Juiz proceder a quaisquer diligências que 
lhe p:trecerem necessárias, inclusive quanto à classificação da lesão, 
proferindo a decisão, no prazo de (5) cinco dias, contados da 
conclusão. 

Art. 63. O Juiz dirigirá e orientará o processo de acidente, que 
terminará no prazo máximo de 30 (trinta) dias de seu início, sem 
contudo cercear a defesa dos interessados. 

Art. 64. Das sentenças finais proferidas nas ações de acidente 
do trabalho caberá, como único recurso, o agravo de petição, o qual 
terá preferência no julgamento dos tribunais. 

§ IV O prazo para a interposição de recursos será de 5 (cinco) 
dias e começará a correr do dia da publicação da sentença em audiên· 
cia, para a qual serão intimadas as partes. 

§ 2v O empregador só poderá recorrer depositando judicial· 
mente o valor da condenação. 

§ 3v Sendo líquida a sentença recorrida, o empregador, antes de 
recorrer, deverá requerer a sua liquidação, que não prejudicará a 
subida do recurso à superior instância. 

§ 4v Julgada a liquidação, o empregador, dentro em cinco dias, 
fará o depósito da quantia liquidada. A falta do depósito no prazo 
acima importará em desistência do recurso. 

§ sv O recurso cabível do julgamento da liquidação não suspen· 
derá a obrigação do depósito, na forma do parágrafo anterior. 

Art. 65. A expansão das sentenças proferidas em ações de 
acidentes do trabalho será processada na forma prescrita pelo Códi· 
go de Processo Civil, no que lhe for aplicâvel, reduzidos, porém, à 
metade os prazos superiores a 24 horas. 

Art. 66. Todas as ações fundadas na presente lei prescreverão 
em dois (2) anos, que serão contados da seguinte forma: 

a) da data do acidente, quando dele resultar a morte ou uma 
incapacidade temporária: 

h) da data em que o empregador teve conhecimento do apare· 
cimento dos primeiros sintomas da doença profissional, ou de qual· 
quer outra originada do trabalho; 

c) do dia cm que ficar comprovada a incapacidade permanente, 
nos demais casos. 

Parágrafo único. Interromperá a prescrição qualquer ato ou 
ação do empregador, ou de quem legalmente o substituir nas respon· 
sabilidadcs resultantes desta lei, que importe o reconhecimento do 
acidente c demonstre a intenção de reparar-lhe as conseqUências. 

Art. 67. As causas fundadas na presente lei ficam sujeitas ao 
pagamento das custas fixadas pelos regimentos vigentes nos Juizos 
cm que correrem. 

§ 19 O acidentado ou seus benefícios, estão isentos do paga· 
menta de quaisquer custas, ainda quando decaiam de seus pedidos, 
todo ou cm parte. 

§ 2v As custas devidas pelo empregador serão sempre cobradas 
ao final. 

Art. 6X. O empregado, seus beneficiários, e o empregador 
podem ingres~ar cm Juizo diretamcntc ou por intermédio de advo· 
gado legalmente habilitado, ao qual cabe usar dos recursos legais. 

Ar!. 69. Todas as açõcs que tenham conexão, sejam acessórias, 
oriundas ou complementares com açào movida com fundamento 
nesta lei, julgada ou cm curso, são da competência do Juízo desta 
ültima, inclusive as açõcs contra terceiros de que trntn o nrt. 32. 

Art. 70. No ucautelamento dos interesses do acidentudo, quan· 
do antes da decisão foi provável a ocorrência de atas cupuzes de 
causar lesões de difícil c incerta reparação do seu direito, o Juiz pode· 
rá determinar o arresto dos bens do empregador, ou que preste ele 
caução. 

Art. 71. O Código de Processo Civil será subsidiário desta lei, 
nas suas omissões. 

CAPITULO X 
Da Revisiio 

Art. 72. Tanto os acordos concluídos, quanto as sentenças 
proferidas por força desta lei, poderão ser revistos, seja por iniciativa 
do acidentado ou seus beneficiários, seja do empregador, nos seguin· 
tc:s casos: 

a) quando a incapacidade se atenuar, se repetir, se agravar, ou a 
vitima vier a falecer, em conseqUência do acidente; 

b) quando se verificar erro fundamental de cálculo na deter· 
mi nação da incapacidade que serviu de base ao acordo ou à sentença. 

Art. 73. A revisão de que trata o artigo anterior só poderá ser 
pedida dentro do prazo de 2 (dois) anos, contados da data da conclu
são do acordo, de sua homologação, ou, nos casos litigiosos, da 
sentença definitiva que fixar a incapacidade. 

Art. 74. ~agravação ou a repetição da incapacidade dentro do 
prazo fixado no artigo anterior, ou a morte do acidentado, desde 
que, entre cada uma delas e o acidente, haja efetiva relação de causa· 
lidade, respeitado o estabelecido no art. 4V reabrem para o aciden
tado ou seus beneficiários o direito não só às indenizações, mas, tam· 
bém a todos os demais benefícios previstos nesta lei. 

Art. 75. Em todo caso de revisão, as indenizações já recebidas 
pela vítima, com fundamento numa incapacidade porventura já origi
nada do acidente, serão deduzidas sempre da indenização final devi· 
da por se ter agravado a mesma incapacidade ou ter ocorrido o fale· 
cimento do acidentado. Nesse último caso, se estiver o acidentado 
em gozo de acréscimo na aposentadoria a que alude o art. 22, será a 
indenizaçào reajustada para o efeito do que dispõe o art. 21. 

CAPITULO XI 
Das Exclusões 

Art. 76. Ficam excluídos da presente lei: 
a) os consultores técnicos, inclusive advogados e médicos, que 

não trabalhem efetiva e permanentemente para o empregador; 
b) no que se refere às indenizações por incapacidade perma· 

nente ou morte, os empregados que, sendo associados ou segurados 
de instituição de Previdência Social, tenham direito por decreto espe· 
cial, a manutenção do sal~ rio para si ou seus beneficiários. 

c) os funcionários c cxtranumcrários da União, dos Estados, 
Municípios, Territórios e da Prefeitura do Distrito Federal. 

Parágrafo único. Revogado. 

CAPITULO XII 
Da Prevenção de Acidentes e da Higiene do Trabalho 

Art. 77. Todo empregador é obrigado a proporcionar a seus 
empregados a máxima segurança c' higiene no trabalho, zelando pelo 
cumprimento dos dispositivos legais a respeito, protegendo-os, cspe· 
cialmentc, contra as imprudências que possam resultar do exercício 
habitual da profissão. 

Art. 78. Consideram-se para este efeito, como parte integrante 
desta lei, as disposições referentes il Higiene c Segurança do Traba
lho da Consolidação das Leis do Trabalho, como também todas as 
normas específicas que, no mesmo sentido, forem expedidas pelos ór· 
gàos competentes do Ministério do Trabalho, Indústria c Comércio, 
sujeitos os cm pregadores às Penalidades na mesma Consolidação 
fixadas, independentes da indcnização legal. 

Art. 79. Os empregadores cxpedirfi(J instruções especiais aos 
seus cmrrcgados, a titulo de "ordens de serviço", que estes estarão 
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ubriguuos a cumprir rigorosamente: para a fiel observância das dispo· 
siçôc:s legais rc:fc:rc:ntc:s à prevenção contra acidentes do trabalho. 

§ 19 A recusa por parte do empregado cm submeter-se às 
instruções que: se: rc:fc:rc: o presente: artigo, constitui insubordinação 
pura os efeitos da lc:gislaçào c:m vigor. 

§ 29 Em nenhum caso, o empregador poderá justificar a 
inubsc:rvãnciu dos preceitos de: prevenção de acidentes c higiene do 
lrabalho, com a recusa do empregado cm aos mesmos sujeitar-se. 

Art. MO. Sempre: que o acidente resultar da transgressão, por 
parte do empregador, dos preceitos relativos à prevenção de aciden
tes c: il higiene do trabalho, ficará ele: sujeito ao disposto no art. 78, 
4uanto às penalidades, 

Art. MI. Consideram-se também transgressões dos preceitos de 
prevenção de acidentes e higiene do trabalho, sujeitas às sanções 

_previstas nu C?nsolidaçào das Leis do Trabalho, no capitulo "Da 
Higiene: c: Segurança do Trabalho": 

a! o emprego de máquinas ou instrumentos em mau estado de 
conservação ou não devidamente protegidos contra o perigo; 

h! a execução de: obras ou ·serviços com pessoal e material dc:fi· 
cientes. 

Art. M2. Os empregadores, cujo número de empregados seja 
superior a I 00, deverão providenciar a organização, em seus c:stabcle· 
cimentos, de: comissões internas, com representantes dos empre· 
gados, para o fim de estimular o interesse pelas questões de preven
ção de: acidentes, apresentar sugestões quanto à orientação e fiscaliza. 
ção das medidas de proteção no trabalho, realizar palestras instru
tivas, propor a instituição de concursos c prêmios c tomar outras 
providências tendente a educar o empregado na prática de prevenir 
acidentes. 

CAPITULO XIll 
Da Perícia Médica 

Art. M3. A verificação da incapacidade, para efeito desta lei, na 
localidade em que houver médico legista oficial, deverá ser, sempre, 
procedida por ele. 

Art. M4. Respeitado o disposto no artigo anterior, a perícia em 
juizo será feita por perito nomeado pelo Juiz, que lhe fixará os hono· 
rários. 

Art. ~5. Sempre que possível, os exames periciais que forem 
orden;ados pele Juiz deverão ser realizados na sede do respectivo Jui· 
zo. 

Art. 86. Em todo o caso cm que, de um acidente de trabalho, 
resultar a morte do empregado, ou cm que a um acidente do trabalho 
ela· for atribuída, dcvcr-sc·á proceder à autópsia, que poderá ser arde· 
nada pela autoridade judiciária ou policial, por sua própria inicia ti· 
va, a pedido de qualquer das partes, ou do médico assistente da 
vitima. 

~ J9 A autoridade que determinar a autópsia nomeará o 
respectivo perito, arbitrando-lhe honorários, salvo quando a perícia 
deva ser efetuada em Instituto ou Serviço Médico Legal oficial. 

~ 29 A autoridade que ordenar a autópsia providenciará sem
pre para que o perito incumbido de realizá-la seja convenientemente 
informado sobre a natureza do acidente tido como responsável pela 
morte do empregado; sobre as circunstâncias em que se verificou; so· 
brc a natureza do tratamento a que teria a vítima sido submetido; e 
sobre a causa mortis indicada pelo seu médico assistente. Para isso, 
todo pedido de autópsia feito às autoridades judiciárias ou policiais, 
por quaisquer interessados, deverá ser sempre acompanhado de 
esclarecimentos sobre os referidos fatos. 

A rt. H7. Os honorários dos peritos, nos casos de acidentes do 
trabalho, serão fixados de acordo com o disposto no regimento de 
custas. 

A rt. H8. Salvo quando procedido com finalidade esprcial, 
determinada pela autoridade judiciária competente, todo laudo de 
perícia médica realizada no vivo, com fundamento num acidente de 
trabalho, dcvcrú conter: 

11 1 os dados relativos à identidade do examinado (nome, cor, 
sexo, idade. rrolissào, nacionalidade, estado civil c residência); 

b) o histórico da lesão ou doença, com informações sobre: sua 
evolução, extensão c: gravidade:; 

c) a descrição elos antc:cc:dc:ntes pessoais, mórbidos ou não, que 
se: possam relacionar com a incapacidade: atribuída ao acidente; 

d l conclusões sobre a c:xisti:ncia ou não de relação de: causalida· 
de: entre: as alterações mórbidas verificadas e o fato alegado decorren· 
te: do exercício do trabalho; 

e) a verificação da incapacidade por acaso resultante do aciden· 
te, com a determinação da época provável da cura ou da consoli
dação das lesões, ou, no caso de prognóstico letal de tempo de vida 
provávei do acidentado; 

f) informações sobre a natureza e duração dos cuidados mé· 
dicos ainda necessários ao acidentado; sobre a natureza do aparelho 
de: prótese para ele indicado ou sobre as características e eficiência do 
aparelho já usado. 

Art. 89. Nas perícias no morto, orientar-se-á sempre o perito 
no sentido de bem esclarecer a relação de causa e efeito entre o 
acidente e a morte. 

CAPITULO XIV 

Da Readaptação Profissional e do Reaproveitamento 
do Empregado Acidentado 

Art. 90. A readaptação profissional, que é devida a todo inca
pacitado do trabalho, tem por objeto restituir-lhe, no todo ou em 
parte, a capacidade na primitiva profissão ou em outra compatível 
com as suas novas condições físicas. 

Art. 91. A readaptação profissional dos incapacitados para o 
trabalho será realizada através de serviços de readaptação profis· 
sional, que funcionarão na forma determinada em regulamento, c 
efetuar-se-â não só mediante a prática da fisioterapia, da cirurgia 
ortopédica e reparadora, mas ainda do ensino conveniente em esco
las profissionais especiais. 

Art. 92. O Estado determinará o regime sob que deverão fun
cionar as escolas de que trata o artigo anterior, assim como as condi· 
ções para a prática do ensino correspondente. 

§ J9 Criadas as escolas profissionais especiais, regular-se-á a 
admissão dos readaptados em funções que possam exercer com 
eficiência. 

§ 29 Em regulamento, serão fixadas quais as funções que de· 
vam ser cxercjdas, preferencialmente, por incapacitados readaptados. 

Art. 93. Em nenhum caso a readaptação profissional obtida 
pelo acidentado será motivo de revisão de acordo ou sentença que 
houver fixado a indenizaçào pelo acidente do trabalho. 

§ J9 O incapacitado que, no período de readaptação, perceber 
remuneração pelos serviços executados nas escolas profissionais espc· 
ciais, não terá. suspenso o pagamento de aposentadoria concedida 
por instituição de Prcvidi:ncia Social, cm cujo gozo se achar. 

§ 29 A acumulação da remuneração percebida em suas novas 
funções pelo incapacitado readaptado com a importância de aposen· 
tadoria, cm cujo gozo se encontrar, é permitida, até importância cor· 
respondente ao dobro do salário mínimo local, reduzindo-se o 
quantum da aposentadoria, quando a soma das duas exceder a esse 
limite. 

CAPITULO XV 

Da Garantia do Pagamento das lndenizações 

Art. 94. Todo empregador é obrigado a segurar os seus empre· 
gados contra os riscos de acidente do trabalho. 

Parágrafo único. Os empregadores sujeitos 110 regime desta lei 
deverão, sob pena de incorrerem na multa cominada no art. I 04, 
manter alixados nos seus escritórios e locais de trabalho de seu! 
empregados, de modo perfeitamente visível, exemplares dos ccrtifi· 
cados das entidades cm que tiver realizado o seguro. 

Art. 95. O seguro de que trata o artigo anterior será realizado 
na instituição de Previdência Social a que estiver liliado o 
empregado. 
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A rt. 96. As normas pura o cálculo c cobrança do prêmio c pu· 
ra a reulilaçào do seguro de acidentes do trabalho c: sua administra· 
r;ào, inclusive no que se: refere: ao regime de: contas c gestão finan· 
ceiru, serão fixadas c:m regulamento. 

Art. 97. E privilegiado c insuscctível de penhora o crédito de 
acidentado ou de seus herdeiros ou beneficiários, pelas indc:nizaçõcs, 
determinadas nesta lei, não podendo, outrossim, ser objc:lo de 
4ualquer transaçào, inclusive mediante outorga de procuração em 
causa própria ou com poderes irrevogáveis. 

Parágrafo único. No concurso de quaisquer créditos pri· 
vilegiados, o de que trata este artigo prevalecerá sobre: os demais. 

Art. 98. São nulos todos os acordos que tenham por objeto a 
renúncia dos benefícios estipulados nesta lei, ou que de qualquer for· 
ma contrariem as suas disposições. 

Art. 99. Nenhum imposto ou taxa recairâ sobre as indeniza· 
ções previstas nesta lei. 

Art. 100. O empregador, ao transferir as responsabilidades 
que lhe resultam desta lei, para entidades seguradoras, nelas reali· 
zando o seguro, fica desoncrado daquelas responsabilidades, res· 
salvado o direito regressivo das entidades seguradoras contra ele, na 
hipótese de infração, por sua parte, do contrato do seguro. 

Parágrafo único. Não poderão ser motivo de seguro as san· 
ções decorrentes da inobservância das disposições desta lei. 

Art. 101. Nenhuma quantia poderâ ser descontada do salário 
do empregado, com fundamento nas obrigações criadas nesta lei. 

CAPITULO XVI 

Das Sanções 

Art. 102. Sempre que, por ação ou omissão do empregador, 
for excedido o prazo estabelecido no art. 52, serão pagas as inden1· 
lações com um acréscimo de vinte e cinco por cento (25%), sem 
prejuízo do juro de mora. 

Parágrafo único. A sanção supra será igualmente aplicada con·' 
tra a entidade seguradora, no caso de os riscos derivados da presente 
lei lhe terem sido transferidos por contrato de seguro. 

Art. 103. A entidade seguradora terá o direito de haver do 
empregador, com um acréscimo de 25%, as importâncias dispendidas 
com indenizações e mais gastos correlatos, na hipótese prevista no 
arl. 100. 

Art. 104. Incorrerão em multa de duzentos a cinco mil cruzei· 
ros (CrS 200,00 a CrS 5.000,00), e de mil a dez mil crl.i.eiros 
(CrS 1.000,00 a CrS 10.000,00), nas reincidências, impostas no 
Distrito Federal, pelo Diretor da Divisão de Fi~calização do Depar· 
tamento Nacional do Trabalho, e, nos Estados e Territórios, pelos 
delegados regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comé:r· 
cio, processadas e cobradas na forma da legislação em vigor: 

a) os empregadores que não possuírem ou não mantiverem cm 
dia o registro exigido pelo art. lO; 

h) os que não segurarem os seus empregados contra os riscos de 
acidentes; 

c) os que não fizerem a afixação do certificado a que alude o 
parúgrafo único do art. 94; 

d) os que não cumprirem as disposições do art. 46, infringirem 
a do art. 101, ou as de quaisquer out~os estabelecidos nesta lei. 

Art. 105. De qualquer infração desta lei, será dad~ conhe
cimento à competente repartição fiscalizadora, pelas autoridades que 
a tiverem apurado, ou por qualquer interessado, para as providên· 
cias que cm cada caso couberem. 

CAPITULO XVII 
I) as Disposições Gerais 

Arl. 106. A fiscalização da presente lei ficará a cargo das autori· 
dadcs competentes do Ministério do Trabalho, Indústria c Comércio. 

Arl. I 07. A presente lei n~o exclui o procedimento criminal, 
nos ca>ns previstos cm direito comum. 

Art. I 08. Nos orçamentos das Repartições Federais, Estaduais, 
MunicipU:S e das entidades referidas no§ 2Y do art. 9Y, entre as verbas 
da despesa com os empregados a que esta lei se: aplica, serâ consigna· 
da umu dotação para atender ao pagamento dos prêmios de seguro 
contra os riscos de acidentes, 

Art. 109. As entidades seguradoras são obrigadas a remeter aos 
órgãos competentes do Ministério do Trabalho, Indústria c Comér· 
cio os dados estatísticos que lhes forem solicitados. A mesma obriga· 
çào caberá a toda autoridade judiciâria, relativamente aos casos que 
julgar e em que verifique não tenha sido feito seguro. 

Art. 11 O. Ao Diretor do Serviço Atuarial do Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, cabe, em qualquer caso, inclusive, 
para produzir efeito em juizo: 

1 - Estabelecer, de acordo com as tabelas oficiais, os critérios 
que forem necessários para a classificação das lesões resultantes de 
acidentes do trabalho e doenças profissionais. 

11 - Classificar as lesões c doenças profissionais que não se 
enquadrarem nas tabelas oficiais ou nos critérios estabelecidos. 

III - Fornecer o índice profissional das atividades que não 
constarem das tabelas oficiais. 

CAPITULO XVIII 
Disposições Transitórias 

Art. III. A partlr da data da publicação desta lei, não poderão 
;er concedidas autorizações a novas entidades seguradoras, cabendo 
tão-somente às instituições de previdência social, às sociedades de 
seguros e às cooperativas de seguros de sindicatos, que atualmentc 
operam em seguro contra o risco de acidentes de trabalho, a cobertu· 
ra desse risco, de acordo com as normas que forem fixadas em 
regulamento. 

Art. 112. As instituições de previdência social, que ainda não 
mantenham carteiras de seguro contra os acidentes do t'rabalho, 
serão obrigadas a instalá-las, a partir de J9 de janeiro de 1952, e a 
estender progressivamente as respectivas operações, de modo que, a 
partir de J9 de ianeiro de 1954, possam realizá-las com exclusividade. 

~ I 9 Sem prejuízo do disposto neste art1go, é facultado às 
empresas seguradoras privadas e às cooperativas de seguros de sindi· 
catos, já autorizados a funcionar, continuarem a operar em seguros 
de acidentes do trabaiho, até 31 de dezembro de 1953, com exclusão 
daqueles que já são objeto de monipólio das instituições de previ
dência social. 

§ 2o O Serviço Atuarial do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio determinará a ordem em que as instituições de previdência 
social devam passar a operar em seguros contra os acidentes do 
trabalho e a data do inicio das operações de cada uma. 

* 3~ O Ministro do Trabalho, Indústria c Comércio expedirá in~· 
truções no sentido de que as instituições de previdência social, ainda 
excluídas do monopólio dos seguros contra os acidentes do traba· 
lho, se apurelhcm devidamente para assumir as responsabilidades 
desse encargo nos prazos fixados no presente artigo. 

Art. 113. Dentro das normas que serão estabelecidas cm rc· 
guh1mento, aproveitarão as instituições de previdência soci;tl, na 
constituição dos quadros dos servidores de suas carteiras ae seguros 
contra acidentes do trabalho, os empregados que, com mais de 10 
anos de serviço, forem dispensados, por efeito desta lei, das funções 
que exerçam nas sociedades que ora operam no referido ramo de 
seguro. 

Arl. 114. Enquanto não for expedida a tabela a que se refere o 
arl. I H,§ 29, vigorará a mandada adotar pelo Decreto, número 86, de 
14 de março de 1935, com as alterações c acréscimos nela introduzi· 
dos no r força do Decreto-Lei n~ 5.216, de 22 de janeiro de 1943. 

Art. 115. Dentro de 120 dias contados da publicação desta lei, 
'crào expedidos os regulamentos c demais atos que se tornarem 
ncccssúrins i1 sua execução, entrando ela, cm vigor, no fim desse 
pruo. 
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Art. 116. Revogam-se as disposições cm contrário. 
Rio dcJanciro, 10 de novembro de 1944, 123Y da Independência 

c 56Y du República.- GETÚLIO VARGAS- Alexandre Murcon
dl•s Filho - ,\, de Souza Costu - Eurico G. Outra - Henrique A. 
Guilht•m - Vi~tor Tumrn - P. Leão Veloso - Apolonio Salles -
Gustum Cupunernu- Jouquirn Pedro Salgado Filho. 

LEI NY 5.316, DE 14 DE SETEMBRO DE 1967 

Integra o seguro de acidentes do trabalho na previdência 
sociul, e dá outras providências. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se· 
guinteLci: 

Art. JY O seguro obrigatório de acidentes do trabalho, de que 
trata o artigo 158, item XVII, da Constituição Federal, será realiza
do na previdência social 

Parágrafo único. Entende-se comO' previdência social, para os 
fins desta Lei, o sistema de que trata a Lei nY 3.804 de 26 de agosto de 
1960, com as alterações decorrentes do Decreto-Lei nY 66, de 21 de 
~novembro de 1966. 

Art. 2Y Acidente do trabalho scrâ aquele que ocorrer pelo exer· 
cicio do trabalho. a serviço da empresa. provocando lesão corporal, 
perturbação funcional ou doença que cause a morte ou a perda ou re
dução. permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

§ JY Doença do trabalho será: 
a) qualquer das chamadas doenças profissionais, inerentes a 

determinados ramos de atividadc c relacionadas em ato do Ministro 
do Trabalho e Previdência Social; 

b) a doença, não degenerativa nem inerente a grupos etários, 
resultante das condições especiais ou excepcionais cm que o trabalho 
seja executado, desde que, dirctamentc relacionada com a atividadc 
exercida, cause redução da capacidade para o trabalho que justifique 
a concessão de beneficio por incapacidade previsto nesta lei(*). 

§ 29 Será considerado como do trabalho o acidente que, embora 
não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamentc para a 
morte ou a perda ou redução da capacidade para o trabalho. 

Art. 39 Será também considerado acidente do trabalho: 
I - o acidente sofrido pelo empregado no local e no horário 

do trabalho, em conseqUência de: 
a) ato de sabotagem ou de terrorismo praticado por terceiro, 

inclusive companheiro de trabalho 
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de 

disputa relacionada com o trabalho; 
c) ato de imprudência ou de negligência de terceiro, inclusive 

companheiro de trab:~lho; 
d) ato de pessoa privada do uso da razão; 
c) desabamento, inundação ou incêndio; 
f) outros ;asas fortuitos ou decorrentes de força maior. 
11 - o acidente sofrido pelo empregado, ainda que fora do ·lo· 

cal e ilorúrio de trabalho: 
;. ) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a 

autoridade da empresa; 
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, para 

lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 
c) cm viagem a serviço da empresa, seja qual for o meio de 

locomoçf10 utilizaclo, inclusive veiculo de propriedade do empregado: 
d) no percurso da residência para o trabalho ou deste para a que· 

la. 
Parágrafo único. Nos períodos destinados a refeições ou 

descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisioló· 
gic;Js, no local do trabalho ou durante este, o empregado será 
considerado a serviço da empresa. 

i\ ri. 4~ Nüo scrú considerada agravação ou complicuçào de 
;Jcidcntc de trahalhn que lwja determinado lesão j.'í comolidoda ou· 

tra lesilo corporal ou doença que, resultante de outro acidente, se 
associe ou se superponha às conseqUências do anterior. 

A rt. 5Y Para os fins desta Lei: 
I - C'J ui para-se uo acidente do trabalho a doença do trabalho; 
11 - equipara-se ao acidentad0 o trabalhador acometido de 

doença do trabalho; 
III - considera-se como data do acidente, no caso de doença 

de trabalho, a data da comunicação desta à empresa. 

Art. 6.~ Em caso de acidente do trabalho ou de doença do traba· 
lho, a morte ou a perda ou redução de capacidade para o trabalho da
rão direito, independentemente de período de carência, às prestações 
previdenciárias cabíveis, concedidas, mantidas, pagas e reajustadas 
na forma e pelo prazos da legislação de Previdência Social, salvo no 
tocante ao valor dos benefícios de que tratam os itens I, 11 e III e que 
será o seguinte: 

1 - auxílio-doença - valor mensal igual ao do salário de con
tribuição devido ao empregado no dia do acidente, deduzida a con
tribuição previdenciária, nà<? .. podendo ser inferior ao seu salârio de 
benefício, com a mesma dedução. 

11 - aposentadoria por invalidez - valor mensal igual ao do 
salário de contribuição devido ao empregado no dia do acidente, não 
podendo ser inferior ao seu salário de benefício; 

111 - pensão- valor mensal igual ao estabelecido no item II, 
qualquer que seja o número inicial de dependentes. 

§ Jq O pagamento dos dias de benefício, quando sua duração 
for inferior a um mês, será feito na base de I /30 (um trinta avos) de. 
seu valor mensal. 

§ 2Y A pensão será devida a contar da data do óbito e o benefi
cio por incapacidade, do 16Y (décimo sexto) dia seguinte ao do aciden
te, cabendo à empresa pagar o salário integral do dia do acidente e 
dos 15 (quinze) primeiros dias seguintes, ressalvado o disposto no 
art. I 0: 

§ 3q A assistência médica, aí incluídas a cirúrgica, a hospitalar, 
a farmacêutica e a odontológica, bem como o transporte do acidenta· 
do, será devida, em caráter obrigatório, a partir da ocorrência do 
acidente. 

§ 4q Será majorado de 25% (vinte e cinco por cento) o valor da 
aposentadoria por invalidez do empregado que, em conseqUência do 
acidente, necessitar da permanente assistência de outra pessoa. 

§ 5q Quando a morte do empregado aposentado por motivo de 
acidente do trabalho não resultar deste, o valor estabelecido no item 
11 servirá de base para o cálculo da pensão. 

§ 6Q Quando a perda ou redução da capacidade para o trabalho 
puder ser atenuada pelo uso de aparelhos de prótese, eles serão forne· 
cidos pela Previdência Social independentemente das prestações cabí· 
veis. 

§ 79 Nenhum dos benefícios por acidente do trabalho de que 
trata este artigo poderá ser inferior ao salário mínimo do local de tra· 
balho do acidentado. 

§ 89 O direito ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez 
ou u. pensão, nos termos deste artigo, exclui o direito aos mesmos 
benefícios nas condições da Lei Orgânica da Previdência Social (Ld 
nq 3.807, de 26 de agosto de 1960), sem prejuízo d~ qualquer outro 
beneficio assegurado pela legislação de previdência social. 

§ 99 O auxilio-doença, a aposentadoria por invalidez e a pensão 
de que tratam os itens. I. 11 e III darão direito também ao abono cs· 
recial previdcnciário. 

Art. 7Q i\ redução permanente da capacidade para o trabalho 
em percentagem superior a 25% (vinte c cinco por cento) garantirá ao 
acidentado, quando não houver direito a beneficio por incapacidade 
ou após sua cessação, c independentemente de qualquer remunera· 
çào ou outro rendimento, um "auxilio-acidente", mensal, reajustável 
na forma da legislação prcvidcnciária, calculado sobre o valor esta· 
hclccido no item II do art. 6• c correspondente à redução verificada. 
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Parágrafo único. Resp~itudo o limite máximo estubelecido nu 
legisluçllo previdc:nciáriu, o auxílio de que trata est~ urtigo será 
adicionado ao salário de contribuição, pura o cálculo de qualquer ou· 
tro benefício não resultante do acidente. 

Art. s~ A redução permanente da capacidad~ pura o trabalho 
cm pcrcentug~m igual ou inferior u 25% (vinte e cinco por cento) 
garantirá ao acidentado um pecúlio resultante da aplicação da 
p~rcc:ntug~m da redução à quantia correspondente a 72 (setenta c 
duas) vezes o maior salário mínimo mensal vigente no País na data 
do pagamento do pecúlio. 

Art. 9~ O pecúlio de que trata o art. 89 será também devido, em 
seu valor máximo: 

I - em caso de morte; 
II- em caso de invalidez, quando a aposentadoria previdenciá· 

ria for igual ou superior a 90% (noventa por cento) do benefício 
previsto no item II do artigo 69, 

Art. I O A empresa poderá, observado o disposto no § 29 do art. 
12, responsabilizar-se apenas pelo pagamento do salário integral do 
dia do acident~. sendo o benefício por incapacidade, nessa hipótese, 
devido a contar do primeiro dia seguinte. 

Art. 11. A empresa deverá, salvo em caso de impossibilidade 
absoluta, comunicar o acidente do traiJalho à previdência social den· 
tro de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa variável de I 
(uma) a lO (dez) vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

Art. 12. O custeio das prestações por acidente do trabalho, a 
cargo exclusivo da empresa, será atendido, conforme estabelecer o 
regulamento, mediante: 

I - uma contribuição de 0.4% (quatro décimos por cento) ou 
de 0,8% (oito décimos por cento) da folha de salários de contribui· 
ção, conforme a natureza da atividade da empresa. 

11 - quando for o caso, uma contribuição adicional incidente 
sobre a mesma folha e variável, conforme a natureza da atividade da 
empresa. 

§ )9 A contribuição adicional de que trata o item 11 será objcto 
de fixação individual para as empresas cuja experiência ou condições 
de risco assim aconselharem. 

§ 29 Na hipótese do art. 10, a contribuição de que trata o item I 
será de O ,5% (cincodêcimos por cento) ou I o/o( um por cento). 

§ 39 As contribuições estabelecidas neste artigo serão pagas 
juntamente com as contribuições de que tratam os itens 1 e II do art. 
69 da Lei Orgânica da Previdência Social, na redaç.1o dada pelo 
Decreto-Lei número 66, de 21 de novembro de I Y66. 

Art. 13. A previdência social manterá p~ogramas de prevenção 
de acidentes c de reabilitação profissional dos acidentados, e poderá 
auxiliar entidades de fins não lucrativos que desenvolvam atividadcs 
dessa natureza, bem como de segurança, higiene e medicina do traba· 
lho. 

Parágrafo único. A contribuição estabelecida no art. 59 da Lei 
número 5.167, de 21 de outubro de 1966, que criou a Funciaçào Cen· 
tro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, será de 
0,5% (cinco décimos por cento) do produto d:, contribuição de que 
trata o item I do art. 12. 

1\rt. 14. Esta Lei aplica-se também: 
I - aos trabalhadores avulsos; 
11 - aos presidiários. 
Art. 15. Para reclamação de direitos decorrentes desta Lei, o 

acidentado, seus dependentes, a em presa ou qualquer outra pessoa 
somente poderão mover ação contra a Previdência Social, dirctamen· 
te ou por intermédio de advogado, depois de esgotada a via recursal 
da Previdência Social (0 ) 

§ )9 As ações movidas pelo acidentado ou seus beneficiários 
terão preferência sobre as demais c serão gratuitas quando vencidos 
os autores. 

* 2• A prova da decisão final da Previdência Social é peça cs~cn· 
.:ia I rara instauração do procedimento judicial de que trata este arti· 
go. 

§ J9 A previdência social não scri1 obrigada ao depósito prévio 
da imrortimcia de qualquer condcnaçi1o rara a interposição de rccur-

so, nem estará sujeita a depósito, penhora ou seqUestro de dinheiro 
ou de hc:ns para u garantia da execução de julgados, sendo nulos de 
pleno direito os utos praticados com esses objetivos. 

§ 4~ Terão prioridade absoluta para julgamento, nas Juntas de 
Recursos e no Conselho de: Recursos da Previdência Social, os rc:cur· 
sos relativos a direitos decorrentes desta Lei. 

§ s~ Das sentenças finais nas açõc:s de acidentes do trabalho so· 
mente: caberá apelação, que terá preferência no julgamento pelos Tri· 
bunais, ficando o julgado sujeito ao duplo grau de jurisdição e não 
produzindo efeito senão depois de confirmado pelo Tribunal, sempre 
que for vencida a Previdência Social. 

§ 6~ O Código de Processo Civil será aplicável, no que couber, 
inclusive quanto às perícias médicas, às ações de acidentes do traba· 
lho contra a Previdência Social, obedecidos os seguintes prazos: 

a) de 5 (cinco) dias, contados do recebimento pelo Juiz do in· 
qui:rito policial ou da petição do interessado ou do M inisté:rio Pú· 
blico, para a designação da audiência do acordo; 

b) de 30 (trinta) dias, contados da audiência de acordo, para 
encerramento da instrução; 

c) de 5 (cinco) dias, contados do encerramento da instrução, pa· 
ra a leitura da sentença, repetindo-se o prazo em caso de justificada 
força maior; 

d) de quinze dias, contados da leitura da sentença, pura a intc:r· 
posição de: apelação; 

e l de quarenta e oito horas, contadas da resposta do apelado, 
para a remessa dos autos ao Tribunal. 

f) da metade dos prazos do Código de Processo Civil superiores 
a 4S (quarenta e oito) horas, para as execuções de sentença (••). 

O § 59 c as alíneas d e e do § 69 do mesmo art. têm a redução 
dada pela Lei n9 6.014, de 27 de dezembro de 1973, que adaptou, ao 
novo Código de Processo Civil, a Lei de Acidentes. 

Art. 16. Os juízes federais são competentes para julgar os dissí· 
dios decorrentes da aplicação desta Lei. 

§ 19 Quando não houver juiz federal no foro do acidente nem no 
da residência do acidentado, será competente a justiça ordinária 
local. 

§ 29 O disposto neste artigo não exclui a utilização da via re· 
cursai da Previdência! Social. 

Art. 17. Ressalvado o disposto no art. 31, as ações referentes a 
prestações por acidentes de trabalho prescreverão em 5 (cinco) anos, 
contados da data: 

I - do acidente, quando dele resultar a morte ou incapacidade 
temporária, constatada esta em perícia médica a cargo da Previdên· 
cia Social: 

11 - em que ficar constatada, em perícia médica a cargo da Pre· 
vidência Social, incapacidade permanente ou sua agravação. 

Art. 18. Quando a Previdência Social não prestar assistência 
médica no local do acidente, a empresa deverá dispensar ao acidenta· 
do completa assistência emergencial, comunicando o fato à auto· 
ridade policial competente, nos casos fatais, e à Previdência Social, 
em qualquer caso. 

Parágrafo único. A Previdência Social reembolsará a empresa 
das despesas com a assistência emergencial de que trata este artigo. 

Art. 19. O médico que primeiro atender a um acidentado do 
trabalho deverá comunicar à Previdência Social dentro de 72 (setenta 
c duas) horas a natureza e a provável causa da lesão ou doença e o 
estado do acidentado, bem como a existência ou não de incapacidade 
para o trabalho e, na primeira hipótese, a provável duração dn 
incapacidade, fornecendo ao acidentado um atestado com esses ele· 
mcntos. 

Art. 20. A integração do seguro de acidentes do trabalho na Prc· 
vidência Social obedecerá ao seguinte esquema: 

I- nenhuma empresa criada após 1~ de janeiro de 1967 podcrú 
fazer nem renovar o seguro cm sociedade de seguros; 

(') RcdaçHo de acordo com o Decreto-Lei n• R93, de 2ft de !letcmhro de 19tl9. A 
C'\CCuçHo do ar!. ltl e !IC'Uii ~.por incon!ltitucionnlidade. roi HI~J'ICM!Iil rdn Re!!oluçilo n~' I. 
de 14 ~e nhril de Jq7o. do Senndo Fedem!. 

('') O !\ri. 15 roi modificntlo pelo [)ecrcto·tci no RQJ, de 2fl-fl.f,Q 
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ll - não poderá sc:r renovado em sociedade de: seguros: 
u) a partir de: )Y de: janeiro de: 1968, o seguro das c:mpn:sas 

anteriormente: vinculadas aos antigos Institutos de: Aposentadoria c 
Pensões dos Comc:rciârios, dos Marítimos c: dos Empregados em 
Transportes c: Cargas, ou à antiga Caixa de: Aposentadoria c: Pensões 
dos Ac:roviários; 

bJ a partir de: JY de julho de 1968, o seguro das empresas 
anteriormente vinculadas aos antigos Institutos de Aposentadoria e 
Pensões dos lndustriârios c: dos Ferroviários e Empregados cm Ser· 
viços Públicos; 

c J a partir de: I Y de: julho de 1969, o seguro das empresas 
anteriormente: vinculadas ao antigo Instituto de Aposentadoria c 
Pensões dos Bancários e o das empresas não abrangidas pela Pre
vidência Social. 

§ JY Nos prazos d<> item 11: 
a J nenhuma cm presa sc:gurada em sociedade de: seguros poderá 

renovar o seguro na Previdência Social; 
b J nenhuma empresa segurada na Previdência Social poderá rc· 

novar o seguro em sociedade de seguros. 
§ 2Y As empresas que já mantêm seguro de acidentes de trabalho 

na Previdência Social serão enquadradas no regime dessa Lei a partir 
de JY de janeiro de 1968, quando o seguro não tiver sido feito em re· 
gim c: de exclusividade. devendo ser: 

a) prorrogada até 31 de dezembro de: 1967 os contratos que se: 
vencerem antes dessa data; 

b l adaptadas. durante o restante do prazo. as condições dos que 
se vencerem cm 1963. 

Art. 21. A aplicação do disposto no art. 12 não poderá condu· 
zir. na primeira fixação da contribuição ali estabelecida, salvo na 
hipótese: de alteração das condições do risco, a uma taxa de contri· 
buiçiio superior a 90% (noventa por cento) da tarifa do último prê· 
mio pago ou contratado pela empresa. continuando esta responsável 
apenas pelo pagamento do salário do dia do acidente. 

§ 19 A empresa ct:ja taxa de contribuição ficar contida no teto 
estabelecido neste artigo será considerada em regime de fixação 
individual de contribuição. 

§ 2Y São mantidas com redução de 10% (dez por cento) das res· 
pectivas taxas as tarifas individuais em vigor na data do inicio da 
vigência desta Lei. 

Art. 22. Para os trabalhadores rurais e os empregados domé:sti· 
cos, a extensão da Previdência Social ao acidente do trabalho se faz 
na medida de suas possibilidades técnicas e administrativas, respeita·· 
dos os compromissos existentes na data do inicio da vigência desta 
Lei. 

Parágrafo único. Na lona rural, o seguro de acidentes do traba· 
lho poderá ser realizado sob a forma de seguro grupal, através de 
associação. cooperativa ou sindicato rural, mediante apólice coletiva. 

A rt. 23. Ao empregado de sociedade de seguros que trabalhar 
na carteira de acidentes do trabalho desde antes de )9 de janeiro d~ 
1967. será assegurado: 

I - o aproveitamento pela Previdência Social, mantido para 
ele, sem qualquer prejuízo, o regime da legislação trabalhista; 

11 -a dispensa. mediante a indcnização cabível, nos termos da 
lcgi~laç;IO trabalhista, a cargo da Previdência Social. 

~ I• Tamhi:m serão aproveitados ou indenizados pela Previdcn· 
cia Social, nos termos deste artigo. os empregados que, exercendo 
funçccs ligada, à carteira de acidentes do trabalho, forem dispensa· 
do, cm ra1.ào da redução da atividade da sociedade de seguros mo· 
tivada por esta Lei, c medida cm termos de sua receita global de 
prêmios livre de resseguros. 

~ 1" O aproveitamento de que trata o item I poderá ser feito na 
medida cm que se for reduzindo o movimento da carteira de aciden
tes. 

~ ,11• Para os rins deste artigo: 
:1 l o salí1rio do empregado :1ào poderá ser superior ao da classe 

a que ele pertencer: 

b) a prova da qualidade: de empregado não poderá ser apenas 
tcstc:munhul, ainda quando feita perante a Justiça do Trabaláo, para 
outro fim. 

§ ol• A faculdade prevista neste artigo só poderá ser exercida ati: 
60 (sessenta) dias contados do encerramento da carteira de acidentes. 

§ S• O disposto no item I aplica-se ao corretor de seguros que, 
contando no mínimo tr~s (3) anos de: atividade, como trabalhador 
autônomo, comprovar que nos três (3) últimos anos pelo menos 50% 
(cinqUenta por cento) das comissões por ele recebidas corresponde· 
ram a seguro de acidentes do trabalho, não sendo admitida prova 
testemunhal c não podendo o salário inicial na previdência ser supe
rior a tr~s (3) vezes o maior salário mínimo vigente no Pais. 

§ 69 Se a Previd~ncia Social suscitar dúvida quanto ao preenchi· 
mento, pelo empregado, das condições previstas neste artigo e seus 
parágrafos, caberá à sociedade de seguros manter o pagamento de 
seus salários até: solução final(*). 

§ 7Y Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a sociedade de 
seguros poderá optar pela dispensa do empregado, com o pagamento 
da indenização legal, ficando-lhe assegurado o reembolso, pela 
Previd~ncía Social. da quantia paga, se improcedente a dúvida 
sucitada (* ). 

~ 8• Os valores das contas vinculadas de que trata a Lei 
nY 5.1 07, de 13 de setembro de 1966, pertencentes às sociedades de 
seguros e relativas aos empregados não optantes pelo regime instituí
do pela mencionada lei, aproveitados ou indenizados na forma deste 
artigo, serão levantados pelo JNPS a partir da data do aproveitamen
to ou do pagamento da indenização, mediante comunicação do ins· 
titulo ao banco depositário observadas as instruçoes do I:!NH -
Banco Nacional da Habitação sobre os saques(**). 

Art. 24. As instalações das sociedades de seguros que na data 
do início da vigência desta Lei estiverem sendo utilizadas c:xclusi· 
vamc:nte para prestação de assistência médica, sendo desnecessárias 
aos demais ramos de seguro em que as sociedades operem, poderão 
ser vendidas à Previdência Social. mediante avaliação homologada 
pelo Departamento Nacional da Previdência Social, ou, se :1 socieda· 
de interessada não a aceitar, mediante arbitramento judicial. 

Art. 25. As cooperativas de seguros de acidentes do trabalho 
poderão transformar-se em cooperativas de prestação de assistência 
médica, tendo em vista a possibilidade de convénios. para esse fim, 
com a previdência social, a critério desta. 

Art. 26. Vetado. 
Art. 27. O Ministério do Trabalho e Previdência Social 

estabelecerá os critérios de avaliação da redução da capacidade para 
o trabalho e as tabelas para o cálculo dos beneficios por incapaci· 
dadc de que trata esta Lei. 

Ar!. 28. A legislação de previdência social e, observado o 
disposto no art. 29, o Decreto-Lei n9 7.036, de 10 de novembro de 
1944, serão aplicáveis no que couber ao seguro de acidentes do 
trabalho, inclusive no tocante a sanções, dúvidas e casos omissos. 

Art. 29. Salvo no tocante ao conceito de acidente do trabalho e 
ao de doença do trabalho, que serão os desta Lei. o Decreto-Lei n9 
7.036. de 10 de novembro de 1944, e o regulamento aprovado pelo 
Decreto número 18.809, de 5 de junho de 1945, ficam restaurados, 
para se aplicarem: 

I - às operações de seguros realizadas com as empresas de que 
trata o item 11 do art. 20 e à liquidação dos acidentes de seus empre· 
gados, enquanto não se completar a integração de que trata esta Lei: 

11- aos empregados, empregadores c empresas não abrangidos 
pelo sistema de que trata a Lei Orgânica da Previdência Social. 

Art. 30. Enquanto não se completar a integração de que trata 
esta Lei. será observado, nos procedimentos judiciais contra as socie
dades de seguros. o disposto no art. 15, § 39 

A rt. 31. As ações fundadas cm acidente ocorrido até 30 de 
junho de 1970 prescreverão cm 2 (dois) anos, contados da data: 

( ') Rednçào de acordo com o Decrelo·Lei n• fi.10, de )6 de junho de )OfiO. 

(•') Rrd,u;iln de 1tcorJo com o Decreto-lei n• R93, de ~ti de ~etem~ro de I<JM. 
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u) do acidente, quando deste resultar u morte ou incapacidade 
temporária; 

b) do afastamento do trabalho por motivo de: doença, nos casos 
de: doença do trabalho; 

c) da alta médica, nos casos de incapacidade permanente 
resultante de: acidente:. 

Art. 32. Vetado. 
§ I Y- Vetado. 
§ 29- Vetado. 
§ 3•- Vetado. 
§49- Vetado. 
Art. 33. Vetado. 
Parágrafo único. Vetado. 
Art. 34. Vetado. 
Art. 35. Vetado. 
Parágrafo único. Vetado. 
Art. 36. Vetado. 
Art. 37. Vetado. 
Parágrafo único. Vetado. 
Art. 38. Vetado. 
Art. 39. Vetado. 
Art. 40. Vetado. 
Art. 41. O regulamento da presente Lei, salvo quanto aos arts. 

32 a 40, será elaborado pelo Ministério do Trabalho e Previdência 
Social e expedido por decreto, até 30 de novembro de 1967. 

Art. 42. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, expressamente as constantes 
do Decreto-Lei n9 293, de 28 de fevereiro de 1967. 

Brasília, 14 de setembro de !967, 146• da Independência e 799 da 
República. - A. COSTA E SILVA - Jarbas G. Passarinho -
Edmundo de Macedo Soares. 

LEI N• 6.205, DE 2 9 DE ABRIL DE 1975 

Estabelce a descaracterização do salário mínimo como 
fator de correçiio monetária e acrescenta parágrafo único ao 
anigo I• da Lei número 6.147, de 29 de novembro de 1974. 

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

seguinte Lei: 
Art. I• Os valores monetários fixados com base no salário mí

nimo não serão considerados para quaisquer fins de direito. 
§ J9 Fica excluída da restrição de que trata o caput deste artigo 

a fixação de quaisquer valores salariais, bem como os seguintes 
valores ligados à legislação da previdência social, que continuam 
vinculados ao salário mínimo: 

I - Os beneficias mínimos estabelecidos no artigo 3• da Lei 
número 5.890, de 8 de junho de 1973; 

11 - a cota do salário-família a que se refere o artigo 2• da Lei 
número 4.266, de 3 de outubro de 1963; 

III- os beneficias do PRORURAL (Leis Complementares nú
meros II, de 26 de maio de 1971, e 16, de 30 de outubro de 1973), 
pagos pelo FUNRURAL; 

IV - o salário base e os beneficias da Lei n• 5.859, de 11 de 
dezembro de 1972. 

V- o beneficio instituído pela Lei n• 6.179, de II de dezembro 
de 1974; 

VI- Vetado. 
§ 2•- Vetado. 
§ 3• Para os efeitos do disposto no artigo 5• da Lei n• 5.890, de 

1973, os montantes atualmente correspondentes aos limites de lO c 
20 vezes o maior salário mínimo vigente serão reajustados de acordo 
com o disposto nos artigos 19 e 29 da Lei n9 6.147, de 29 de novembro 
de 1974. 

~ 4• Ao~ contratos com prazo determinado, vigente na data da 
puhlk~çào desta Lei, inclusive os de locação, não se nplicariio, até o 
respcct ivo término, as disposições deste artigo. 

Art. 2Y Em substituição à corrc:çilo pelo salário mim mo, o 
Poder Exc:cutivc c:stabelc:cerá sistema especial de atualização mo
netária. 

Parágrafo único. O coeficiente de: atualizaçlio monetária, 
segundo o disposto neste urtigo, será baseado no fator de: reajusta
mento salarial a que se: referem os artigos IY e 2• da Lei nY 6.147, de 
1974, excluído o coeficiente de aumento de produtividade. Poderá 
estabelecer-se como limite, para a variação do coeficiente, a variação 
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). 

Art. 39 O artigo I• da Lei n• 6.147, de 1974, fica acrescido de 
parágrafo único com a seguinte redução: 

"Parágrafo único. Todos os salários superiores a 30 (trinta) 
vezc:s o maior salârio mínimo vigente no País terão, como 
rc:ajustamento legal, obrigatório, um acréscimo igual à importância 
resultante da aplicação àquele limite da taxa de reajustamento 
decorrente do disposto no cnput deste artigo." 

Art. 4Y Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 29 de abril de 1975; 154• da Independência e 87• daRe
pública.- ERNESTO GEISEL- Arnaldo Prieto. 

I Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social 
e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA NY 64, DE 1976 
(Nv 2.690-C/76, aa Casa de origem) 

Regula a indicação de candidatos a Prefeito, Vice-Pre
feito e Vereadores onde não se tenham realizado convenções 
partidárias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Nos municípios onde os Diretórios Municipais não 
rc:alizaram convenção para escolha de candidatos ao pleito de 15 de 
novembro de 1976, a Comissão Executiva Regional designará delega
do com podc:res para, com antecedência de pelo menos 2 (dois) dias, 
convocar e presidir a convenção, a ser realizada até: 10 (dez) dias 
após a 'designação, obedecidas as condições estabelecidas nas Leis 
n•s 4.737, de 15 de julho de 1965, e 5.453, de 14 de junho de 1968. 

§ I Y Aplicam-se aos municípios onde as convenções foram 
anuladas pela Justiça Eleitoral as normas estatuídas neste artigo. 

§ 29 Na hipótese de não haver quorum para a realização das 
convenções a que se refere a presente lei, a Comissão Executiva 
Regional indicará os candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereado
res, 3 (três) dias ::pós convocada a convenção. 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITA DA 

LEI N• 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 

Institui o Código Eleitoral. 

PARTE QUARTA 

Das F.leições 

TITULO I 

Do Sbtcma ElcitNal 

Art. 82. O sufrágio é universal c dircto: o voto, obrigatório c 
secreto. 

Art. 83. Na eleição de Presidente c V ice-Presidente da Repúbli
ca, Governadores c Vicc-Governadorcs dos Estados, Senadores 
Federais e seus suplentes, Dcput~do Federal nos Territórios. Pre
feitos Municipais c Vicc-Prefeitos c juí.:es de paz, prcvalcr.erú o 
princípio majoritilrio. 
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Art. 84. A c:lc:ição pura a Câmara dos Dc:putados, Assembleias 
Legislativas e Câmaras Municipais obedecerão ao principio da 
representação proporcional na forma desta Lei. 

Art. !!5. A eleição para Deputados Federais, Senadores c 
suplentes, Prc:sidc:ntc: c: Vice-Prc:sidc:ntc: da República, Governadores, 
Vicc:·Govc:rnadon:s e Deputados Estaduais far-sc:-á, simultanc:amen· 
te:, em todo o Pais. 

Art. 86. Nas eleições presidenciais a circunscrição será o País; 
nas eleições federais e estaduais, o Estado; e, nas municipais, o 
respectivo M unicipio. 

CAPITULO! 

Do Registro dos Candidatos 
Art. 87. Somente podem concorrer às eleições candidatos 

registrados por partidos. 
Parágrafo único. Nenhum registro será admitido fora do perio· 

do de 6 (sc:is) meses antes da eleição. 
Art. 88. Não é permitido registro de candidato, embora para 

cargos diferentes, por mais de uma circunscrição ou para mais de um 
cargo na mesma circunscrição. 

Parágrafo único. Nas eleições realizadas pelo sistema propor
cional o candidato deverá ser filiado ao partido, na circunscrição em 
que concorrer, pelo tempo que for fixado nos respectivos estatutos. 

A rt. 89. Serão registrados: 
I - no Tribunal Superior Eleitoral os candidatos a Presidente e 

V ice-Presidente da República; 
11 - nos Tribunais Regionais Eleitorais os candidatos a 

Senador, Deputado Fedefal, Governador e Vice-Governador e 
Deputado Estadual; 

III- nos Juízos Eleitorais os candidatos a Vereador, Prefeito e 
Vice·Prcfeito e Juiz de Paz. 

Art. 90. Somente poderão inscrever candidatos os partidos que 
possuam· diretório devidamente registrado na circunscrição em que 
se realizar a eleição. 

Art. 91. O registro de candidatos a Presidente c Vice-Prcsiden
te, Governador e Vice-Governador, ou Prefeito e Vice-Prefeito, far
se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda que resulte a indica
ção de aliança de partidos. 

§ l9 O registro de candidatos a Senador rar-se-á com o do 
suplente partidário. 

§ 29 Nos Territórios far-se-á o registro do candidato a Depu
tado com o do suplente. 

Art. 92. Para as eleições que obedecerem ao sistema propor
cional cada partido poderâ registrar tantos candidatos quantos 
forem os lugares a preencher, mais um terço, desprezada a fraçào, se 
o número de lugares não for superior a 30 (trinta). 

Art. 93. O prazo para a entrada em cartório do requerimento 
de registro de candidato a cargo eletivo terminará, improrroga
velmente, às 18 (dezoito) horas do 909 (nonagésimo) dia anterior à 
d:tta marcada para a eleição. 

§ J9 Até o 709 (septuagésimo) dia anterior à data marcada para 
a eleição todos os requerimentos devem estar julgados, inclusive os 
que tiverem sido impugnados, e, nos lO (dez) dias seguintes, as sen
tenças ou acórdãos devem estar lavrados, assinados e publicados. 

§ 29 Se a decisão não for publicada no prazo fixado no pará
grafo anterior a parte interessada poderá recorrer independentemen
te de publicação. 

~ 39 Nesse caso. se se tratar de eleição municipal, o juiz 
eleitoral deverá apresentar a sentença no prazo de 2 (dois) dias 
seguintes, aditar as razões do recurso: no caso de registro feito 
perante o Tribunal, se o relator não apresentar o acórdão r.o prazo 
de 2 (dois) dias, será designado outro relator, na ordem da votação, o 
qual deverú lavrar o acórdão :to prazo de J (três) dias. podendo o 
recorrente, nesse mesmo rruo, aditar as suas raúics. 

Mt. 94. O registro pode ser promovido por delegado de parti
do ;tutoriladtl cm dncumento autêntico, inclusive telegrama de quem 

responda pela di recuo partidária e sempre com assinatura reconheci
da por tabelião. 

~ I Y O requerimento de registro deverá ser instruído: 
com a cópia autêntica da ata de convenção que houver feito a 

escolha do candidato, a qual deverá ser conferida com o original na 
Sccrewria do Tribunal ou no cartório c:leitoral: 

11 - com autorização do candidato, em documento com a 
assiantura reconhecida por tabelião; 

III -com certidão· fornecida pelo cartório eleitoral da zona de 
inscrição, em que conste que o registrando é eleitor; 

I V - com prova de filiação partidâria, salvo para os candidatos 
a Presidente e Vice-Presidente, Senador c respectivo suplente, 
Governador e Vicc-Govcrnador, Prefeito c Vice-Prefcito; 

V - com folha-corrida fornecida pelos cartórios competentes 
para que se verilique se o candidato estã no gozo dos direitos políti· 
cos (art. 132,111, c 135 da Constituição Federal). 

V 1 - com declaração de bens. de que constem a origem c as 
mutações patrimoniais. 

§ 29 A autorização do candidato pode >er dirigida diretamcntc 
ao órgão ou juiz competente para o registro. 
•••••• o o •••••••••••••••• o. o o ••••• ' ••••••• o o ••• ' ••• o ••••• 

LEI N9 5.779, DE 31 DE MAIO DE 1972 

Estabelece prazo para escolha e registro de candidatos às 
eleições de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereaodres, Deputados 
Estaduais, Deputados Federais e Senadores. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. I~ O prazo para a entrega cm cartório de requerimento de 
registro de candidatos a Prefeitos, V ice- Prefeitos, Vereadores, 
Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores terminará, 
improrrogavelmente, às 18 horas do 709 (septuagésimo) dia anterior 
à data marcada para a eleição. 

Parágrafo único. Até o 459 (quadragésimo quinto) dia anterior 
à data marcada para a eleição, todos os requerimentos devem estar 
julgados, inclusive os que tiverem sido impugnados, c, nos 10 (dez) 
dias seguintes, as sentenças ou acórdãos devem estar lavrados, 
assinados e publicados. 

Art. 29 As convenções partidárias para escolha dos candidatos, 
a que se refere o artigo anterior, serão realizados, no mâximo, até lO 
(dez) dias antes do término do prazo da entrega do pedido de registro 
no cartório eleitoral. 

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

LEI N9 5.453, DE 14 DE JUNHO DE 1968 

Institui o sistema de sublegendas, e dá outras providências. 

Art. 19 Os Partidos Políticos poderão instituir, na forma previs
ta nesta lei, até três sublegendas nas eleições para Governador e Pre· 
feito. 

Parágrafo único. Consideram-se sublegendas listas autónomas 
de candidatos concorrendo à mesma eleição dentro da organização 
rartidária registrada na forma da lei. 

t\rt. 29 A instituição de sublegendas será concedida pela res
rectiva convenção partidária estadual ou municipal, dentro de 180 
(cento e oitenta) dias anteriores à data fixada para as eleições. 

Parágrafo único. Cada sublegenda serâ qualificada pela 
denominação de Partido, seguida dos números I a 3, na ordem 
decrescente dos votos com que foram instituidas na convenção, 
havendo sorteio em caso de cmrate. 

!lrl. .1• As convenções a que se refere o artigo ;mterior serão 
re:tlit.adas sob a prcsidênéia. rcsrectivamcnte do Jui1. do Tribunal 
Regional Eleitoral, do Juiz Eleitoral da Zona ou de representante 
indicado rela Justiça Eleitoral. 
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Parágrafo único, Nessa reuniilo serão mdacados candidatos u 
Governador e Prefeito, obedecidas as seguintes normas: 

11) presença de mais da metade dos convencionais; 
b) número mínimo de 10% dos convencionais para aquelas in· 

dicações; 
c J votaclo secreta e uninominal. 
Art. 49 Submetidos os nomes indicados ao escrutínio secreto, se· 

rào considerados candidatos do Partido em sublegendas os 3 (tri:s) 
mais votados, desde que haja obtido, cada qual deles, o mínimo de 
20% (vinte por ce·nto) dos votos dos convencionais. 

§ JY Escolhidos os 3 (três) candidatos mais votados. os subscrito· 
res da indicação de cada qual deles (art. 39, § J9, item b) serão consi· 
derados instituidores de sublegenda para todos os efeitos da lei. 

§ 29 Para efeito da escolha dos candidatos à eleição proporcio· 
na! será atribuído, de cada sublegenda que se organizar, o número de 
lugares que guardar a mesma proporção verificada na votação obti· 
da por cada uma delas (art. 79). 

§ 39 Todas as deliberações das convenções partidárias, para es· 
colha de candidatos e instituição de sublegendas, deverão constar de 
ata circunswnciada para os fins de direito. 

Art. 5Y A convenção para a escolha dos candidatos será realiza· 
da no máximo ati: 60 (sessenta) dias antes do t~rmino do pralO para 
o seu registro perante a Justiça Eleitoral. 

§ 1 Y As convenções serão constituídas na forma prevista na Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos (Lei n9 4.740, de 15 de julho de 
1965). 

§ 29 No caso dos artigos 18 e 19, o prazo será o de ati: 30 dias 
antes do pleito. 

Art. 69 Quando da eleiçiio dos delegados à Convenção Nacio· 
na! ou Regional. verificar-se existência de 20% (vinte por cento), no 
mínimo. de opiniões divergentes no órgão incumbido da escolha, dis· 
tribuir-se-â o número de delegados por critério proporcional, sempre 
que numericamente possível, entre as diversas correntes. 

Parágrafo único. O princípio da proporcionalidade estabeleci· 
do neste artigo será observado na eleiçiio para a composição dos 
Direlórios Municipais, Regionais c Nacional e das chapas à.s eleições 
proporcionais. 

Art. 79 Nas eleições para a Câmara dos Deputados, 
Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, cada Partido pode
rá registrar tantos candidatos qu:mtos os Jugar~s a preencher, muis 
100%. 

§ 1• Havendo sublegendas nos termos do art. )9, cada uma 
concorrerá pela legenda do Partido, nas eleições para a Câmara 
Federal, Assembléia Legislativa c Câmara de Vereadores, com um 
número de candidatos proporcional aos votos recebidos na Convcn· 
çào c o acréscimo previsto neste artigo será distribuído entre elas. 
ainda proporcionalmente, cabendo a sobra, se houver, à Sub!cgenda 
n9 1. 

§ 29 É lícito a qualquer das sublegendas não concorrer com o to
tal dos candidatos a que tem direito, nos termos do parágrafo ante
rior, podendo reduzir o número de seus candidatos, conforme for de 
sua conveniência, 

Art. 89 O registro de candidatos do Partido, incluindo as su
blcgcndas, se houver, será requerido pelo Presidente do Dirctório Es
tadual ou Municipal, na forma da lei c das Instruções da Justiça 
Eleitoral. 

§ J 9 Sob pena de perda do cargo, o Presidente do Diretório é 
obrigado a fornecer aos instituidores de sublcgcndas ou a seu rcpre
scnluntc, cópia autêntica da ata a que se refere o§ 39 do art. 49 Em 
caso de recusa do Presidente, apresentando o requerimento do regis
tro com essa alegação, a autoridade eleitoral competente rcquisitarít 
cópia da ala da convenção para instruir o processo. 

§ 29 Na hirótcsc do parágrafo anterior, o prazo para ~gistro de 
candidatos ficarú dilatado de dez (lO) dias. 

Art. 99 No pedido de registro de candidatos serão indicados até 
6 (seis) Delega uns Especiais, cm número i~uul pum cada sublegendu. 

§ J9 As sublegendns serão representadas perante a Justiça Eleito
ral, ati: o trânsito em julgamento da decisão que diplomou os eleitos, 
por delegudos especiais escolhidos em reunião dos respectivos ins· 
tituidorr.s, 

§ 2" Os instituidores das sublegendas, em reunião convocada 
relo primeiro signatário, poderão a qualquer tempo, pela maioria 
do> seus membros, substituir os representantes de que trata ~ste 

artigo. 
Art. 10. Às sublcgendas serão assegurados os mesmos direitos 

que a lei concede aos Partidos Políticos no que se refere ao processo 
eleitoral, especialmente quanto à propaganda politica através do rá
dio e da televisão, fiscalização das mesas receptoras, juntas apurado
ras e demais atos da Justiça Eleitoral. 

§ 1 ~ Os horários de propaganda politica ·serão distribuídos 
igualmente entre as sublegendus, cabendo aos Delegados Especiais 
de cada uma organizar a participação idêntica de todos os can
didatos. 

§ 29 O Fundo Partidário será distribuído dentre as sublegendas 
que concorrem à eleição. 

§ 3Y Além dos Delegados Especiais referidos no § Jv do artigo 
anterior, cada sublcgcnda, por indicação dos seus instituidores ou de 
candidatos, poderá credenciar para todos os atos do processo elei
toral. 

Art. I 1. Os convencionais instituidores de cada sublegenda 
escolherão, dentre eles, três representantes, que se substituirão em 
ordem numérica, nos seus impedimentos ou em caso de ausência. 

Art. 12. Nas eleições em que houver sublegendas, somar-sc-ão 
os votos dos candidatos do mesmo Partido. 

* 19 Se o Partido vencedor tiver adotado sublegenda, consi
derar-se-á eleito o mais votado dentre os seus candidatos. 

§ 2v Havendo empate na votação entre candidatos do mesmo 
Partido, >erá considerado eieito o mais idoso. 

§ 3• Se o empate ocorrer entre a soma dos votos das sublegcn
das de Partidos diferentes, será considerado eleito o do Partido que 
elegeu maior número de representantes para o órgão legislativo cor
respondente e, persistindo, o candidato m~is idoso. 

Art. 13. Quando na eleição para o Senado existirem, na cir
<'unscrição, duas ou três vagas a preencher, as convenções partidárias 
decidirão pelo voto secreto, uninominal, em um único escrutínio. 

§ 1• Os candidatos escolhidos ser .lo os dois ou três mais vota· 
dos, desde que obtenham, cada qual deles, mais de vinte por cento 
(20%) dos votos. 

§ 29 Na hipótese de não ser alendido o mínimo previsto no 
parágrafo anterior, haverá um segundo c~crutinio para o preenchi· 
mento da vaga ou vagas existente:;. 

Arl. 14. A filiação partidária regula-se, no que for aplicável, 
pelo parágrafo único de art. 88 do Código Eleitoral (Lei n• 4.737, de 
15-7-65), observando o seguinte: 

I - nas eleições fedcraif, c estaduais, o candidato deverá ser filia· 
do ao Partido na circunscrição cm que concorrer, pelo prazo de I 8 
(dezoito) meses da data das eleições; 

11- nas eleições municipais, pelo prazo de I (um) ano anterior 
il data do pleito. 

§ 1• Nas eleições a serem realizadas cm novembro de 1968. o 
prazo estabelecido no inciso II será de 60 (sessenta) dias c de 120 (cen
to c vinte) dias para a de 15 de novembro de 1969. 

§ 29 Para o' çanJidatos com a idade de 21 anos, os prazos dos 
itens I c 11 serão rcdu1.idos pela metade. 

§ 39 Na hipótese de formação de outras agremiações partidá
rias, os pra1.os a que se refere este artigo serão contados da data de 30 
(trinta) dias após o seu registro pela Justiça Eleitoral. 

Art. 15. Os livros de filiação partidária, abertos c rubricados 
peJo, Tribunais Superior Eleitoral, Regionais Eleitorais ou Juizes 
Eleitorais, não estão sujeitos a padronização c serão encerrados, cm 
cartório, até a véspera rJa convenção para escolha do candidato. 
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§ (9 A modificação do processo de registro de liliaçllo partidA· 
ria prevista' neste artigo será regulada mediante instruções do Su· 
perior Tribunal Eleitoral, respeitadas as filiações já registradas. 

§ 29 O eleitor, ao manifestar a sua filiação, lançará no livro, c 
número do seu titulo eleitoral, a seção respectiva c a data cm que estâ 
se inscrevendo. 

Art, 16. Não será permitida a celebração de acordo entre can· 
didatos de Partidos diferentes ou candidato de Partido c outro Par· 
tido para fins eleitorais. 

§ (9 Comprovada devidamente a existência de acordo a que se 
refere este artigo, o Diretório Nacional, mediante representação do 
Diretório Estadual ou Municipal, promoverá, ouvidas as panes, o 
c:mcelamento do registro do candidato faltoso. 

§ 29 O candidato que simular a existência de acordo com o pro· 
pósito de prejudicar candidato de outro Partido, ficará sujeito às pe· 
nas de cancelamento do registro de sua candidatura imposto pela Jus· 
tiça Eleitoral. 

§ 39 A denúncia de celebração de acordo, motivada por cmu· 
lação, erro grosseiro ou com objetivo de tumultuar o processo elei· 
torai, sujeitará o denunciante a pena de 2 a 6 anos de detenção e 
multa de CrS 10.000,00 (dez mil cruzeiros). 

Art. 17. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de quinze (15) 
dias após a promulgação desta lei, fixará o calendário para as elei· 
ções municipais a serem realizadas cm 1968 e 1969. 

§ (Y Para os efeitos de execução do disposto neste artigo, o pra· 
zo para registro dos candidatos a que se refere o art. 93 do Código 
Eleitoral, terminará, improrrogavelmente, às 18 horas de 15 de outu· 
bro do corrente ano. 

§ 2Y As eleições para o preenchimento de vagas, acaso verifica· 
das no Executivo Municipal, em virtude de morte, renúncia ou cm 
conseqüência de sentença judicial, serão realizadas em data fixada no 
calendário previsto neste artigo. 

§ 39 (Vetado.) 
Art. 18. Para as eleições municipais a se realizarem em no· 

vembro de 1968, os Dirctórios Municipais substituirão as con
venções nas atribuições a estas conferidas na presente lei. 

Art. 19. Nos Municípios em que não tenha sido constituído 
Diretório Municipal, a atribuição da criação de sublcgcndas e indica· 
çào de candidatos será deferida à Comissão Executiva Regional. 

Art. 20. Passa a vigorar com a seguinte redação o§ (9 do art. 
41 da Lei n9 4. 740, de 15 de julho de 1965 (Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos): (1) 

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

Art. 21. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as necessárias 
instruções oara fiel execucão desta lei. 

Art. 22. A presente Lei entrara em vigor na data de sua publica· 
çào, revogadas as disposições em contrário. 

LEI N9 5.817, DE 6 DE NOVEMBRO DE J9í2 

Regula a indicação de candidatos a cargos eletivos onde as 
convenções partidárias niio a fizeram, e dá outrss providências. 

O Presidente da Republica 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a se· 
guintc Lei: 

Art. (9 A Comissão Executiva Regional de Partido Politico 
indicará, dentro em lO (dez) dias, a contar da publicação desta lei, 
candidatos a Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores para os Muni· 
cípios onde a agremiação tenha diretório registrado e nos quais não 
haja ocorrido o lançamento ou o registro de candidaturas para as 
eleições de 15 de novembro de 1972. 

Art. 29 Considerar-se-á sob regime de intervenção o diretório 
de Munidpio onde ainda não haja candidatos, cabendo à Comissão 
Executiva Regional a designação do interventor, com poderes para 

praticar todos os tltos da competência do órgão atingido. 
ParAgrafo unico. As funções do interventor cessarão assim ter· 

mine o per!odo eleitoral, restabcleccndo·se o regular exerc!cio do di· 
rctório. 

Art. 39 As normas desta lei aplicam-se aos Munic!pios cm que 
as convenções para organização de Diretório Municipal não tenham 
sido convalidadas pela Justiça Eleitoral, sendo que neste caso a Co· 
missão Executiva Regional designará delegado para a prática dos 
a tos atribuídos ao interventor. 

Art. 49 As eleições para os cargos mencionados no anigo 19 

realizar-se-ão a 17 de dezembro de 1972. 
Art. JY As normas atinentcs a sublcgenda (Lei n9 5.453, de I" 

de junho de 1968) aplicam-se, no c em que couberem, à indicação pre· 
vista no artigo (9 

§ (9 Scrâ assegurada sublcgenda ao grupo minoritário que, na 
convenção regular, teria direito ao lançamento de candidatos. 

§ 29 Onde não houver ocorrido a hipótese prevista no § 19, 
terão iguais direitos os que tenham obtido, na eleição anterior para a 
Câmara dos Deputados ou Assembléia Legislativa, mais de 20% 
(vinte por cento) dos sufrágios. · 

§ J9 Dos atos praticados pela Comissão Executiva Regional 
para cumprimento das disposições deste artigo, caberá recurso, no 
prazo de 3 (três) dias, sem efeito suspensivo, para a Comissão Exe· 
cutiva Nacional. 

§ 49 O recurso será interposto perante a Comissão Executiva 
Regional que, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, devidamente 
informado, o encaminhará à Comissão Executiva Nacional. 

Art. 69 Os prazos para prática de atos eleitorais, determinados 
por esta lei, desde que superiores a 3 (três) dias, ficam reduzidos para 
a terça p~rte de sua duração, sendo que, na fração igual, ou superior 
a meio, será arredondada para mais, e para menos, a que lhe seja 
inferior. 

Art. 79 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re· 
vogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 6 de novembro de 1972; 15)9 da Independência e 849 da 
República.- EMfLIO G. MtDJC!- Alfredo Buzaid. 

(À Comissão de Constituição e Justiça., 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 65, DE 1976 
(N9 1.066-B/75, na Casa de origem) 

Dispõe sobre causa de especial aumento de pena, quanto 
aos crimes contra a Administração Pública, praticados po1 
ocupantes de cargos em comissão da administração direta e 
indireta, regula a forma de seu procedimento, e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O parágrafo unico do Art. 327 do Decreto-Lei n9 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, é renumerado para J9, ficando acrescenta· 
do o seguinte§ 29: 

"Art. 327. 
o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§(9, .......................................... . 
§ 29 A pena serâ aumentada da terça parte quando os 

autores dos crimes previstos nes:e capítuio forem ocupantes 
de cargos em comissão ou de função de direçào ou assessora· 
mento de órgão da administração di reta; sociedade de ccono· 
mia mista, empresa pública ou fundação institu!da pelo 
Poder Público." 

Art. 29 Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do M inis· 
tério Público nos crimes contra a administração publica cometidos 
por ocupante de cargo cm comissão ou de função de dircção ou asses· 
soramcnto de órgão da administração dircta, socicd~llc de cconomi• 
mista, cmnrcsa oúhlica ou fundacào instituída pelo poder ptiblico, 

(') V, a novn 1.•1 Orpónicn dm Pnrtido• Polllico•, le1 n• 5.6K2, de 21·7·71, que r<· 
\'t1!hlll, c~rccmlmente, em ~eu art. I .lO, n lei n' 4.740, de 1 S-7-6~. citada. 
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fornec:cndo·lhc, por escrito, informações sobre o fato c a autoria c 
indícando o tempo, o lugar c os elementos da convicção. 

§ I• A in~rcia do MinistéFio P6blico estadual, por quinze dias, 
transfere a iniciativa do Procurador-Geral do Estado ou ao Procu. 
rador Geral da Rcpllblica, conforme se trate de matéria de competên· 
cia da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, mediante rcquerimcn· 
to de qualquer pessoa, 

§ 29 O arquivamento pelo Ministério Público estadual das infor· 
mações só terá validade após referendado pelo Procurador-Geral da 
Repllblica. 

§ 39 O Procurador-Geral da República pode delegar expres· 
samente, a qualquer membro do Ministério Pllblico federal, as fun
ções que lhe são impostas pela presente lei. 

Art. 3• O processo dos crimes contra a Administração Pública 
cometidos por ocupante de cargo cm omissão, ou de função de dire
ção ou assessoramcnto de órgão da administração direta, sociedade 
de economia mista, empresa pública, ou fundação instituída pelo 
poder público, é o comum do juízo singular estabelecido pelo Código 
de Processo Penal, com as seguintes modificações: 

I -antes de receber a denúncia, o juiz ordenará a notificação 
do acusado para apresentar defesa prévia, no prazo ae cinco dias. 
Caso o acusado não seja encontrado, scr-lhc·á nomeado defensor, a 
quem caberá apresentar defesa no mesmo prazo, contado da inti
mação da nomeação; 

11- ao receber a denúncia, o juiz decretará o seqUestro de tan· 
tos bens quantos necessários a cobrir o valor do prejuízo sofrido pela 
administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública 
ou fundação instituída pelo poder público; 

III - no prazo de quinze dias, contados do recebimento da 
denúncia, o juiz ouvirá as testemunhas de acusação e de defesa na 
mesma audiência, nessa ordem, após o que determinará a realização 
das provas periciais que entenda necessárias. O prazo improrrogável 
para a realização das provas periciais é de quinze dias; 

IV- cumpridas, nos prazos determinados no inciso anterior, a 
coleta das provas testemunhal e pericial, os autos serão conclusos ao 
juiz que determinará a efctivação das diligências complemc:ntares 
estritamente necessárias ao esclarecimento da verdade, assinado pra· 
zo de até quinze dias para a sua realização, sentenciando em dez dias. 

Art. 49 A sentença candcnatória decretará o perdimento de bens 
seqUestrados cm favor do órgão da administraçào dircta, sociedade 
de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo 
poder público, sujeito passivo do crime. 

Parágrafo único. A condenação definitiva acarreta a perda do 
cargo ou da função e a inabilitação, pelo prazo de dez anos, para o 
exercício de cargo ou função pública, cletiva ou de nomeação, na 
administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública 
ou fundação instituída pelo poder público. 

Art. 59 As mesmas penas e o mesmo procedimento judicial 
serão aplicados aos que, no exercício de função pública ou não, 
buscarem proveito para si ou para outrem, mediante inOuência sob're 
os titulares mencionados nos P..rts. 1• e 2• desta lei, conduzindo-os à 
prática de crimes contra a administração pública. 

Art. 69 A sentença que absolver os denunciados nos termos 
desta lei está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efei
tos senão depois de confirmada pelo tribunal. 

Art. 79 A desobediência aos prazos estabelecidos para a trami· 
tação dos processos referentes aos crimes mencionados nesta lei 
implica no impedimento da promoção do juiz ou do órgão do Minis· 
tério Público por tantos dias quantos os do atraso, não podendo, sob 
pena de responsabilidade, ser relevada por qualquer autoridade. A 
promoção feita cm desobediência ao disposto neste artij!o é nula de 
pleno direito. 

Art. 89 Pre~tar informações ou dar causa a instauração de 
processo judicial contra ocupante de cargo crn comissão ou de fun· 
ç.ão. de direção ou asscssoramento de órgão da administração di reta, 
SOCiedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituí· 

da pelo poder pllbllco, tmputando·lhe crime contra a administração 
pública de que o sube inocente: I 

Pena: a correspondente ao crime imputado. 
Art. 99 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçllo, 

revogadas as disposicões em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI Nv 1.004, DE21 DE OUTUBRO DE 1969 

Código Peaa.l. 
.................................................. ····· .... 
O O O OO O O 0 O O Ottt O 000 to 0 O O 0 00 I O 00 0000 0 0 000 O 00 000 0 0 0 00 000 00 O 000 

PARTE ESPECIAL 

O O O tOO o O O O O too O 000 00 O 0 O 0000000 00 tO o tOO O O o o 00 I O o O 00 O 0 o O tO 0 O 

TITULO XI 

Dos Crimes Contra a Admlnbtraçio Pdbllca 

CAPITULO! 

Dos Crimes Praticados por Funclonúlo Pdbllco 
Contra a Admlnlstraçio em Geral 

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

Art. 364. Abandonar cargo, função ou emprego público, se do 
fato resulta ou pode resultar prejuízo ao interesse administrativo: 

Pena: detenção, até um ano, e pagamento de cinco a quinze dias· 
multa. 

Parágrafo único. Se o fato ocorre em lugar compreendido na 
faixa de fronteira: 

Pena: detenção, de um a três anos, e pagamento de dez a vinte 
dias-multa. 
•••• o ••••••••••••• o •••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••• 

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

DECRETO-LEI Nv 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 
Código de Processo Penal. 

LIVRO I 
Do Processo em Geral 

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

TITULO III 
Da Açio Penal 

........................................................... 
Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apre· 

sentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou 
de quaisquer peças de informação, o jui;:, no caso de considerar 
improcedente as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou pe· 
ças de informações ao Procuradcr-Geral, e este oferecerá a denún
cia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou 
insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz 
obrigado a atender. 

.... A;t: '47.' !ie. ·~. Mi~.i~t~~j~. P6bii·c; ·j~j~~;. ~~~~s~â~i·~; ·~~;~;~s 
esclarecimentos e documentos çomplementares ou novos elementos 
de convicção, deverá requisitá· los, diretamente, de quaisquer autori
dades ou funcionários que devam ou possam fornécê-los. 
........................................................... 
........................................................... 

DECRETO-LEI N• 201, DE27 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre a responaabllld1de d!)l Prefeitos e V ereldo
res, e d' outras providências. 

. .Art. I• São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Muni
Cipais, ~ujeito~ ao julgamento do Poder Judiciârio, independcntemen· 
te do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 

ii 
il 
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I - apropriar-se de bens ou rendas pú,blicas, ou desviá-Jus cm 
proveito próprio ou alheio; 

li - utilizar-se, indevidamente, cm proveito próprio ou alheio, 
de bens, rendas ou serviços púbÜcos: 
1 o o o o o o o o o 0 o o 0101 o 1 o o o to 1 O O O o o I I O O O O O O I o O o O tO I O O O O O o O O o o o 1 o 

* I• Os crimes definidos neste artigo são de ordem pública, 
punidos os dos itens I e 11. com a pena de reclusão, de dois a doze. 
anos, c os demais, com a pena de detenção, de trê:s meses a trê:s anos. 

~ 2• A condenação definitiva cm qualquer dos crimes definidos 
neste artigo, acarreta a perda do l:argo e a inabilitação, pelo prazo de 
cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de 
nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao 
p<llrimõnio público ou particular. 
•• o ••••• o ••••• ''. o. o •• ' o o •• o •• o ••• o •• o ••••••• o. o •• o. o ••• o •• 

A rt. 2• O processo dos crimes definidos no artigo anterior é o 
comum do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Pe· 
na I, com as seguintes modificações: 

I - Antes de receber a denúncia o Juiz ordenará a notificação 
do acusado para apresentar defesa prévia. no prazo de cinco dias. Se 
o acusado não for encontrado para a notificação, ser-lhe·ã nomeado 
defensor a quem caberá apresentar a defesa, dentro do mesmo prazo. 
o ••• o o •••••••••••••••• o o •••••• o ••••••••••• o •••••••••••••• o. 

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

LEI N•5.869, DE li DE JANEIRO DE 1973 
Institui o Código de Processo Civil. 

LIVRO! 
Do Processo de Conhecimento 

••••••• o ••••••••• o. o •••••••••• o. o •••••••••• o o •••• o ••••• o ••• 

TITULO VIII 
Do Procedimento Ordinário 

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

CAPITULO VIII 
Da Sentença e da Coisa Julgada 

........................................................... 
SEÇÃO II 

Da Coisa Julgada 

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

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzir}· 
do efeito senão dcpoi~ de confirmada pelo Tribunal, a ~entença: 

I- que anular o casamento; 
II- proferida contra a União, o Estado e o Município; 
III - que julgar improcedente a execução de dívida ativa da 

Fazenda Púhlica (art. 5g5, número VI). . 
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordena· 

rú a remessa dos "utos ao Tribunal. haja ou não apelação voluntária 
da parte vencida; não o f::zendo, poderá o Presidente do Tribunal 

. avod-los. 
••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••• 

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

!Às Comi.I'Stil!.l Jl! Constituição e Justiça e de St!n•iço Pú
blico C/1•i/. J 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 66, DE 1976 
(N• 1088-8;75, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao Artigo 110 do Código Nacional de 
Trânsito, determinando o pagamento pelo infrator de multa de 
trânsito de sua responsabilidade. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art.l~ OArt. IIOda Lei n• 5.108,dc21 de setembro de 1966, 
que instituiu o Cúdif!n Nacional de Trimsito, passa a vigcr reescrito 
nos SCf!Uintcs tcrmm: 

"Art. 110. Não será renovada a licença de veículo cujo 
proprietário, à época da renovação, esteja cm débito de 
multa por infração de trânsito de sua responsabilidade." 

Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

LEGJSLAÇÀO CITADA 

LEI N•5.l08, DE21 DE SETEMBRO DE 1966 
lnsdtui o Código Nacional de Trânsito. 

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

Art. 110. Não será renovada a licença de veículo em débito de 
multas. 
• ••••••••• o •••••• o •••••••• o. o •••••• o ••• o ••••• o •••• o •••••••• 

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

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 67, DE 1976 
(N9 2439-B/76, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Acrescenta parágrafo único ao art. 19 do Decreto-Lei 
n• 1.028, de 21 de outubro de 1969, que aprova o Estatuto da 
Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de 
Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Fica acrescido do seguinte parágrafo único o art. 19 do 
Decreto-Lei n• 1.028, de 21 de outubro de 1969, que aprova o Esta· 
tuto da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio 
de Janeiro: 

"Art. IY ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... . 
Parágrafo único. As alterações no estatuto de que trata 

este artigo serão aprovadas na forma do arr. 5• da Lei 
n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, obedecida a formali· 
dade prevista no art. 14 do Decrc:ro-Lei n• 464, de II de feve· 
reiro de 1969." 

Art. 2• Esta Lei entrarA em vigor na data de sua publicação, re· 
vogadas as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 162, DE 1976 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. )I da Constituição, tenho a honra de 

submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acampa
. nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Educação e Cultura, o anexo projeto de lei que "acrescenta parâ· 
grafo único ao art. I• do Decreto-Lei n• 1.028, de 21 de outubro de 
1969, que aprova o Estatuto da Federação das Escolas Isoladas do 
Estado do Rio de Janeiro". 

Brasília, 21 de junho de 1976.- Ernwto Gcisel . 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 338, DE 24 DE MAIO DE 1976, 
DO MINISTtRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
A Federação das Escolas Federais isoladas do Estado do Rio de 

Janeiro - FEFIERJ, antiga Federação das Escolas Federais Isola
das do Estado da Guanabara - FEFIEG, constituída sob a forma 
jurídica de Fundação, pela União Federal, teve seu Estatuto aprova
do pelo Decreto-Lei n• 1.028, de 21 de outubro de 1969. 

Presentemente, pretende fazer a entidade imprescindíveis altera· 
çõcs estatutárias, jâ aprovadas pelo Conselho Federal de Educação, 
que, todavia, carecem de apoio de norma de igual hierarquia, para 
sua plena validade c eficácia. 

Resulta, assim, a necessidade de uma lei. 
De outra parte, por decorrência do Parecer n~ 1.179/76. do 

úrgào normativo do sistema federal de educação, a aprovação de 
cstntuto como o cm tcln nàn necessita sequer de decreto, sendo o 
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bast•ulle pronunciamento favorável do Conselho Federal de 
Educação, com a devida homologação pelo Ministro da Educuçào e 
Cultura. 

Diante de tal quadro, foi elaborado o anexo anteprojeto de ld 
que submeto ao alto descortino de Vossa Excelência, pelo qual pre· 
tende-se otcn:scentar um parágrafo único ao art. (9 do citado Decreto· 
Lei n• 1.02S/69, com o que se resolveria o problema atual, alé:m de fa· 
cilit•tr. cm ddinitivo, as alterações futuras, que porventura se fizerem 
necessárias ao Estatuto da entidade. 

Reitero •t Vossa Excdi:ncia os protestos do meu mais profundo 
respeito.- Ney Brugu. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI NY 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968 

Fixa normas de organização e funcionamento do ensino 
superior e sua urticuluçiio com a escola média, e dá outras 
providências. 

••••••••••••••• o •••• o •••••• o ••••• o •• ' •••••••• o ••••••••• 

Art. 5Y A organização e o funcionamento das universidades 
serão disciplinados cm estatutos e em regimentos das unidades que 
as constituem, os quais serão submetidos a aprovação do Conselho 
de Educação competente. 

Parúgrafo único. A aprovação dos regimentos das unidades 
universitárias passará à competência da Universidade quando esta 
dispuser de Regimento-Geral, aprovado na forma de~te artigo. 
••••••••• o' ••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••• o •• 

DECRETO-LEI NY 464, DE li DE FEVEREIRO DE 1969 

Estabelece normas complementares à Lei n9 5.540, de 28 
de non~mbro de 1968, e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con
fere o ~ 19 do art. 29 do Ato Institucional nY 5, de 13 de dezembro de 
1968. decreta: 

•••• o ••••••••••• o •••••••••••••••••••••• o •••• o •• o ••••• o. 

Art. 14. Dependem de homologação do Mir.istro da Educação 
e Cultura os pronunciamentos do Conselho Federal de Educação 
previsto~ na Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 1968, e neste 
Decreto-Lei. 

~ IY O Ministro da Educação e Cultura poderâ devolver, para 
rccx,;me, qualquer parecer ou decisão do Conselho Federal de 
Educação. que deva ser por ele homologado. 

* 2Y Na hipótese do art. 48 da Lei n9 5.540, de 28 de novembro 
de 1968. a homologação do parecer do Conselho, cm que propuser a 
suspensão da autonomia da universidade ou do funcionamento de 
est•tbclccimento isolado de ensino superior, scrâ seguida da designa· 
ç;to de reitor ou diretor pro tempore, pelo Ministro da Educação c 
Cultura. 

§ JY Sem prejuízo do disposto no art. 48 da Lei nY 5.540, a supcr
vis•il; ministerial do sistema federal de ensino superior scrâ exercida 
111\S termos e casos legalmente previstos. 
••••• o •••••••••••••••••• o •••••••••• o •••••• o •••••••••••• o •• 

DECRETO-LEI N9 1.028, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 

,\ pro,·a o Estatuto da Federação das Escolas Federais 
lsnludus do Estado da Guanabara, e dá outras providências. 

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

Arl. 1 ,. rica aprovado o Estatuto da Federação das Escolas 
Federais Isoladas do Estado da Guanabara, que com este baixa 
assinado pelo Ministro de Estado da Educação c Cultura. 
••••• o' ••••••••••••••• ' ••• ' ••• o.' ••••••• o. o ••• o' ••• o 

1 À Comi.uào dr Educação r Cultura.) 

PARECERES: 

PARECERES Nvs 592 e 593, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nv 24, de 1976, que 
"Dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho em favor dos 
trabalhadores autõnomos". 

PARECER NY592, DE 1976 
Da Comlssio de Consdtulçio e Justiça 

Relator: Senador Heitor Dias 

Apresentado pelo ilustre Senador Franco Montoro, o presente 
Projeto estende aos trabalhadores autônomos o seguro de acidentes 
do trabalho. 

2. Na justificação, aduz o Autor que "o presente projeto tem a 
fin•1lidade de corrigir grave omissão em nossa legislação social: o tra
balhador autônomo não está sendo amparado pelas leis de protcção 
aos acidentes do trabalho. Essa situação contraria o preceito consti· 
tucional que inclui expressamente o ·seguro contra acidentes do tra
balho na previdência social (art. 165, item XVI). Atendendo a esse 
imperativo constitucional e a uma exigência de rigorosa justiça, o 
projeto estende aos trabalhadores autônomos as normas de proteção 
contra acidentes do trabalho, estabelecidas na Lei nY 5.316, de 14 de 
setembro de 1967". 

Faz o histórico do problema: "o histórico do problema e a fun
damentação jurídica do projeto podem ser assim sintetizados: o segu
ro contra acidentes do trabalho integrava a legislação trabalhista c 
não a prcvidenciária ... " Citam-se os itens XVI, XVII, bem como o 
caput do art. 157 da Constituição de 18 de setembro de 1946. 

"No texto constitucional vigente - prossegue - todavia, o 
seguro contra acidentes do trabalho faz parte integrante da previdên
cia social..." Citam-se o art. 165, caput, e seu item XVI, para con
cluir que "nenhuma categoria de trabalhadores abrangidos pela pre
vidência social pode, dessa forma, ser excluída da protcção contra os 
acidentes do trabalho". 

Mostra, a seguir, as categorias amparadas, no particular, pelo 
Decreto-Lei n9 7.035, de 10 de novembro de 1944, pela Lei n9 5.316, 
de 14 de setembro de 1967, bem como pela Lei nY 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974. 

E observa: inadvertidamente, por certo, o legislador exclui da 
protcçào acidcntâria os trabalhadores autônomos, os quais são, co
mo se sabe, segurados obrigatórios da previdência social nos termos 
do art. sv da Lei nY 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da 
Previdência Social). 

Mais adiante, argui: "sendo os trabalhadores autônomos segu
rados obrigatórios do INPS, cm igualdade de condições com os 
demais, têm, sem dúvida alguma, idênticos direitos, principalmente a 
partir da Lei nY 5.316, de 14 de setembro de 1967, que integrou o 
seguro de acidentes de trabalho na previdência social ... " 

E conclui: "como tal direito não foi enuncjado textualmente na 
legislação, tem prevalecido, lamentavelmente, o entendimento que os 
trabalhadores autônomos não fazem jus à pretenção previdcnciária 
quando vitimas de acidentes de trabalho. Por isso, é de justiça e de 
interesse público que a questão seja explicitada cm texto legal, como 
o faz a presente proposição". 

3. Cabe, de inicio, examinar o Projeto do ponto de vista da 
constitucionalidade. E ocorre, então, a indagação: "Harmoniza-se o 
Projeto com o disposto no art. 165, parâgrafo único, da Consti· 
tuiçào? Parece-nos que o dispositivo constitucional não oferece 
obstâculo à tramitação da matéria. 

Na verdade, a Lei nv 5.316, de 14 de setembro de 1967, o que fez 
foi integrar o seguro contra acidentes do trabalho na previdência so· 
cial, estabelecendo a obrigatoriedade de sua realização ali, pois 
obrigatório o seguro já era. 
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Ora, o trabalhador autónomo, segurado obrigatório do INPS, 
desconta para o Instituto como empregador c como empregado ao 
1nesmo tempo. Participa, pois, dentro do mesmo sistema, do custeio 
do seguro. Nilo haverá, assim, o problema da fonte de custeio total, 
de que fala o parágrafo único art. 165. 

4. Nada se apresenta de reprovâvcl, no Projeto quanto à 
j uridicidade. 

No que tange à técnica legislativa, porém, parece-nos mais 
adequado fazer a inclusão pretendida no próprio art. 14 da Lei 
n9 5.316 de 14 de setembro de 1967. ~ a razllo da emenda que 
adiante oferecemos. 

S. Isto posto, opinamos pela tramitação do Projeto, por julgâ-lo 
constitucional e jurídico, nos termos do seguinte substitutivo. 

EMENDA N9 I - CCJ 
(Substitutiva) 

Altera a redação do art. 14 da Lei n9 5.316, de 14 de 
setembro de 1967, acrescentando-lhe o item III. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (9 O art. 14 da Lei n9 5.316, de 14 de setembro de 1967, 
passa a vigorar com o acréscimo do seguinte item: 

"Art. 14. . ................................... . 

1-............................................ . 

II- ........ ···································· 
III- aos trabalhadores autónomos." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de junho de 1976.- Acdoly Filho, Pre

sidente - Heitor Dias, Relator - Leite Chaves - José Llndoso -
HeMdlo Nunes- Henrique de La Rocque- ltalívlo Coelho. 

PARECER N9593, DE 1976 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Jarbas Passarinho 

O projeto cm exame pretende estender aos trabalhadores autó
nomos as normas de protcção contra acidentes do trabalho, estabele
cidas na Lei n9 5.316, de 14 de setembro de i967. 

2. Tanto histórica quanto doutrinariamente, o seguro de acidén
tes do trabalho corresponde à responsabilidade da empresa pela segu
rança de seus empregados no trabalho; ou se justifica cm alguns ca
sos especiais, como o dos trabalhadores avulsos, em que, embora 
incxistindo relação de emprego, nem por isso deixa de existir da res
ponsabilidade pela segurança no trabalho. 

3. E óbvio que também os trabalhadores autónomos necessitam 
de segurança no trabalho, mas são eles próprios os responsáveis pela 
sua segurança no exercício da atividadc profissional, daí resultando 
que pelo menos em termos teóricos caberia a eles decidir se desejam 
ou não segurar-se. 

4. Alguns exageros c até mesmo deturpações da idéia do seguro 
de acidentes do trabalho não chegam a modificar-lhe a essência, isto 
é, a relação di reta com a responsabilidade da empresa pela segurança 
do empregado. 

5. Ao mesmo tempo, à medida que vão ficando mais próximos 
os valores dos bencficios previdcnciârios comuns c os dos decorren
tes do infortúnio profissional, ou seja, à medida que se reduzem as 
diferenças entre eles, menos relevantes ou prioritârios se tornam as 
iniciativas tendentes à aplicação do campo de aplicação do seguro de 
acidentes. 

6. Nessas condições, não hã como acolher a propositura, so
bretudo cm face do recente encaminhamento ao Congresso Nacio
nal, pela Mensagem n9156, de lO de junho de 1976, do Projeto de Lei 
n9 2.409 f76, destinado a reformular as bases do seguro de acidentes 
do trabalho. 

7. Ante o exposto, opina-se pelo sobrcstamento do projeto, at~ 
que chegue ao Senado o Projeto de Lei que reformula o seguro de 
acidentes do trabalho, 

Sala das Comissões, 19 de agosto de i976.- Nelson Carneiro, 
Presidente- Jarbas Passarinho, Relator - Franco Montoro, com 
restrições - Accloly Filho- Domíclo Gondlm. 

PARECERES NI'S 594 E 595, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 219, de 1975, que 
"di põe sobre a obrigatoriedade da redaçào nos vestibulares, e 
dá outras providências''. 

PARECER N9 594, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador José Samey 
O Projeto do ilustre Senador Vasconcelos Torres reivindica a 

obrigatoriedade de um trabalho de redação entre as provas exigidas 
para o acesso aos cursos superiores, de todas as categorias, que fun
cionam no País, estabelecendo critérios para a apuração da nota a 
ser dada ao examinando. 

A exigência do trabalho rcdacional estende-se também aos "pos
suidores de títulos de bacharelado, Mestrado ou Doutorado de 
universidades estrangeiras que solicitarem validação dos mesmos no 
Brasil", alcançando, neste ponto, os títulos estrangeiros com a 
"exigência complementar de uma demonstração oral de domínio do 
idioma português". 

Pelo artigo 39 do Projeto, a pretendida lei scrâ regulamentada 
em prazo não superior a sessenta dias, a contar de sua publicação. 

Na sua longa e substanciosa justificação, o Autor refere-se à tese 
defendida pelo Professor Abgar Rcnault junto ao Conselho Federal 
de Educação, relativa à obrigatoriedade da rcdação nos exames vesti
bulares, na qual se inspirou para a elaboração do Projeto n9 219. 

Nesta Comissão, cabe-nos reconhecer, em primeiro lugar, que a 
matéria é da competência da União; c, em segundo, que se integra cn· 
trc as que pertencem às atribuições do Poder Legislativo (artigo 43 
da Constituição Federal). 

Harmoniza-se, em conseqUência, com a preceituação consti
tucional. 

Sob o ponto de vista jurídico, a inovação proposta não altera a 
sistemâtica propriamente dita dos exames especificados no Projeto, 
buscando apenas aprimorá-los com o detralhc da prova e~crita (ou 
demonstração oral, no caso do § único do artigo 29 do Projeto) de 
rcdaçào em língua portuguesa. 

O Projeto, aliâs, somente se refere ao "idioma português" no 
citado parágrafo único do artigo 2q Por ser óbvio tratar-se do "idio
ma português" nos dispositivos que exigem o trabalho de rcdação 
para os examinados, omitiu-se a expressão que devia constar logo no 
artigo J9 

Damos por inoportuna, entretanto, a apresentação de emenda 
que suprisse a pequena falha técnica, O Projeto versa matéria segu
ramente polémica c vulnerâvel a alterações. Melhor scrâ que o texto 
do Projeto seja oferecido na integra à Comissão de Educação e 
Cultura, onde se aprofundará na análise técnica da proposição. 

Sob o ângulo da competência desta Comissão, liberamos o 
Projeto à tramitação normal, jâ que não se lhe opõem obstáculos 
constitucionais ou jurídicos. 

Em face do exposto, opinamos pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1975.- Accioly Filho, 

Presidente- José Sarney, Relator- Nelson Carneiro- Leite Cha
~es- Helvídio Nunes- Henrique de La Rocque- Heitor Dias. 

PARECER N9 595, DE 1976 
Da Comis.,ào de Educação e Cultura 

Relator: Senador Arnon de Mello 
Por entender indispensável a manifestação dos órgãos técnicos 

do Poder Executivo, a fim de que o assunto, mais bem informado, 
pudesse ter apreciação mais consentânea com os interesses do Pais, 
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convertemos em diligência o presente projeto do ilustre Senador Vas
concelos Torres, que "dispõe sobre a obrigatoriedade da redaçlio nos 
vestibulares", cm parecer prévio que proferimos cm 18 de março do 
corrcn te ano. 

De posse dos elementos esclarecedores do Ministério da 
Educação e Cultura, podemos constatar que o objetivo do projeto 
não difere dos propósitos daquele Ministério que, para obviar as fa
lhas apontadas no sctor do ensino da Língua Portuguesa, designou, 
há tempo, um Grupo de Trabalho, com a incumbência de estudar c 
sugerir medidas tendentes a melhorar aquele ensino em todos os ní· · 
vds escolares. 

Não obstante tratar-se de matéria por sua natureza altamente 
polê:mica, o Senhor Ministro da Educação c Cultura, aprovando 
sugestões daquele Colegiado, houve por bem determinar como. 
prioritários entre outros itens, "a introdução obrigatória de redação 
nos vestibulares, a partir de 1978, e a avaliação do desempenho 
lingUístico dos alunos nos exames vestibulares, em 1977, o que ser
virá não apenas para qualificar o processo de escolha dos candidatos 
mais aptos, como melhorar o domínio e o uso dos instrumentos de 
comunicação oral e escrita dos vestibulares". 

Outras providências (paralelas umas, subsidiãrias outras) jã 
foram também tomadas pelo Ministério da Educação e Cultura, com 
vistas ao equacionamento e definitiva solução do problema, tais 
como, a) recomendação de criação de cursos de aperfeiçoamento, 
ou de extensão da Língua Portuguesa, nas instituições de ensino 
superior do Pais; b) implantação, pelo Departamento de Ensino 
Supletivo, de curso prático de Português, por correspondência; 
c) entendimentos junto ao Instituto Nacional do Livro, visando à 
publicação de livros de bolso, coleções e fascículos e sua distribui
ção, em massa, sobre o aprendizado c o bom uso do Português; d) 
elaboração pela Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa de pro
gramas que despertem o interesse pelo estudo da língua e literatura 
portuguesa. 

Entendemos que só o conjunto dessas medidas viabilizará a 
conveniente aprendizagem de nosso idioma. Daí porque, não 
obstante os seus altos c louváveis propósitos, julgamos insuficiente c, 
portanto, contraindicada a solução proposta pelo eminente Senador 
Vasconcelos Torres. "Não se trata, de fato, apenas de incluir mais 
uma disciplina no concurso vestibular, ou de exames de adaptação, 
como observa o ilustre Ministro da Educação e Cultura, mas de 
oferecer condições para a conveniente aprendizagem, o uso correto e 
cada vez mais aprimorado de nossa língua, levando ao verdadeiro 
conhecimento do idioma pátrio e ao culto da boa literatura". 

Pelas razões expostas, e atendendo a que a presente proposição 
já tem os seus objetivos atendidos pelas providências que vêm sendo 
postas em prática pelo Ministério da Educação e Cultura, opinamos 
pelo seu arquivamento, na forma prevista na alínea c, do art. 154 do 
Regimento Interno. 

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1976. - Henrique de La 
Rocque, Vice-Presidentc, no exercício da Presidência - Arnon de 
Mello, Relator - Evelásio Vieira - Adalberto Sena - Itamar 
Franco. 

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

A Presidência recebeu as Mensagens n's 113, 114 e 115, de 1976 
(N9s 231, 232 e 233/76, na origem, de 30 do corrente), pelas quais o 
Senhor Presidente da Republica, nos termos do disposto no Art. 42, 
item VI, da Constituição, submete ao Senado propostas do Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda para que as Prefeituras Municipai~ 
de Nova Odcssa, Draccna c Caieiras, todas do Estado de São Paulo, 
sejam autorizadas a elevar, tcmporáriamcntc, os parâmetros fixados 
pelo Art. 2~ da Resolução 62/75, desta Casa, c possam rcalilar opera
ções de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de l::conomia c de 
Constituição c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Mugulhãcs Pinto) - Sobre u mesu,. 
proj~to de lei que será lido pelo Sr. I Y-Secrr.tário. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO NY 208, DE 1976 

Ass~gura direitos especiais aos servidores do Quadro da 
Secr~taria do Tribunal Regional do Trabalho da I' Região. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I Y Ao pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da I' Região assegura-se, além dos direitos previstos em 
leis pertinentes em vigor, a colocação na carreira inicial técnica, no 
mínimo, aos servidores de grau superior e a lotação no lugar adequa
do, também de início de carreira, como técnicos "6", aos que se 
submeterem a concurso. 

Art. 2Y O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta (60) dias. 

Art. 3Y Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 
O projeto de ·lei que ora ofereço à consideração da Casa, 

consubstancia sugestão-reivindicação de um servidor do Tribunal 
Regional do Trabalho, da I' Região, ocupante do cargo de Auxiliar 
Judiciário que, a exemplo de inumeros outros na mesma situação, 
vem sendo preterido em seus direitos funcionais, apesar do grande es
forço do Governo Federal no sentido de racionalizar o serviço publi
co. 

Sabe-se, notóriamente, que o Governo pretende garantir, a 
quem de direito no serviço publico, a equiparação de salários, de 
acordo com o grau de instrução, com a função real exercida, concur
so público e demais alternativas normalmente válidas para promo
ção, enquadramento, etc. Contudo, algumas repartições, caso 
especifico do Tribunal Regional do Trabalho da I' Região, ainda 
não lograram colocar o respectivo pessoal nos seus devidos lugares. 

Com efeito, no referido Tribunal, cuja secretaria tem quadro 
próprio, um numeroso grupo de funcionários oriundos de um 
concurso realizado em 1968, para ingresso na carreira de Oficial 
Judiciário, atualmente Técnico Judiciário, ainda está completamente 
marginalizado, sem, aos menos, aspirar rápida promoção equiparati· 
va. 

Esperamos com este projeto, que ainda pode ser aperfeiçoado 
nas comissões técnicas por onde tramitar, resolver a situação de iais 
servidores, quando menos em respeito às claríssimas intenções do 
Governo e também às soluções que já foram encontradas, para 
casos semelhantes, em outras repartições do Poder Judiciário. · 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1976.- Vasconcelos Torres. 

I Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Públi
co Civil e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -O projeto serâ pu· 
blicado e remetido às Comissões competentes. 

Sohre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. ~~-Secretário. 

~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 386, DE 1976 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 233, do Regimento Interno, requeremos a 

transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos 
pelo Senhor Ministro da Aeronâutica Tenente Brigadeiro Joelmir 
Campos de Araripc Macedo, saudando o Exército pela passagem do 
"Dia do Soldado", cm nome da Marinha c Aeronáutica e o agradeci· 
mento do Senhor Ministro do Exército, General-de-Exército Sylvio 
Couto Coelho da Frota, no dia 25 do corrente, no Quartel General, 
no Sctor Militar Urbano. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1976. - Lourlval BaptiNIR -
Ruy Snntos. 

I 

I 
I 
' I 
.I 

:1 
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O SR. J>RESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o 
urt. 233, § 19, do Regimento Interno, o requerimento serâ submetido 
ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. J>RESJDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento que serâ lido pelo Sr. (9.Secretârio. 

f: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9387, DE 1976 

Senhor Presidente: 
Requeiro a Vossa Excelência a inserção na Ata dos nossos traba· 

lhos, de um voto de pesar pelo falecimento do ex-Deputado pelo 
Estado do Rio de Janeiro, Acúrcio Francisco Torres, ocorrido dia 24 
deste. 

Requeiro, ainda, que sejam informados deste registro a família 
enlutada e, particularmente, o Marechal Paulo Torres, ex-Presidente 
do Congresso Nacional, c o Deputado Estadual Alberto Torres. 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1976.- Vasconcelos Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Mesa fará cum
prir a deliberação do Plenário. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. (9-Secretário. 

f: lida a seguinte 

Em 27 de agosto de 1976 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com 

o disposto no art. 43, alínea "a", do Regimento Interno, que me 
ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do dia 30-8- a 20-9-76, para 
breve viagem ao estrangeiro, em carátcr particular. 
Atenciosas saudações.- Roberto Saturnino. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência fica 
ciente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

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

Na última terça-feira, 24 do corrente, visitou Sergipe um grupo 
de estagiários da Escola Superior de Guerra, a turma Alfa, sob a dire
ção do Major Brigadeiro Edivio Caldas Sanctos. 

Participam da turma o nosso nobre colega Senador Milton Ca
bral e o Deputado Federal José Roberto Faria Lima, nela estando 
integrados também o ex-Governador Paulo Barreto de Menezes, o 
Desembargador Serapião de Aguiar Torres e. o ex-Reitor da 
Universidade Federal de Sergipe, Prof. Luiz Bispo. 

Objetivando a ter uma visão global do Brasil e o conhecimento 
da realidade brasileira in loco c não apenas po~ meio de leituras, sen
tindo de perto os problemas c os resultados das soluções aplicadas, 
este sistema de visitas aos Estados é da mais alta significação. 

Em Sergipe, visitaram o Governador do Estado, a Assembléia 
Legislativa, o Tribunal de Justiça, a PETROBRÃS, a Cooperativa 
do Treze, cm Lagarto c a ex-Capital do Estado, São Cristóvão. 

Em Aracaju, ouviram palestra realizada pelo Governador José 
Rollembcrg Leite, que fez um exposição minuciosa, onde apresentou 
alguns traços da situação econõmica do Estado, assim como o que já 
realizou cm sua gestã(l, o que pretende realizar cm prd do desenvol
vimento, r. o trabalho que o Governo Estadual cmpre,·nde para solu
cionar os problemas scrgipanos, a qual peço faça parte intc!lrantc do 
meu pronunciamento. 

A palestra foi realizada na Biblioteca Pública Epifânio Dória, à 
qual tive a satisfação de estar presente. 

O Estado de Sergipe. desde hli 10 anos, ingressou nt~ fase 
ndministrntiva do plancjarncnto das atividaclc~ públicns. Na continui
dade dos Governos pús-rcvolucionilrios. cstimulndorcs do dcscnvol-

vimento sergipuno, o Governador Jos~ Rollemberg Leite administra 
o Estudo seguindo fielmente o seu "Plano de Dc:senvolvimcnto 
Económico e Social" para o período de 1976/1979. 

Foi na base do Plano, que o Governador fez a sua exposição 
perante os ilustres visitantes. 

Desde a situação agropecuária às perspectivas de industriali
zação das riquezas minerais do subsolo sergipano, c dos problemas 
sociais ati: a reforma administrativa, o Governador traçou um 
retrato do Sergipe: atual. 

Sr. Presidente, estou certo que os ilustres visitantes, ao deixarem 
o meu Estado, levaram a melhor impressão do que Sergipe realiza e 
das nossas possibilidades futuras. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR DE SERGIPE 
PARA OS OFICIAIS E ESTAGIÁRIOS DA 

ESCOLA ~UPERIOR DE GUERRA DO BRASIL 
TEMA: AÇÃOGOVERNAMENTALE 

PERSPECTIVA SERGIPANA 

24-Agosto/1976 

Senhores Oficiais, Membros da Escola Superior de Guerra do Brasil, 
Senhores Estagiários, 
Autoridades Presentes ou Representadas, 
Minhas Senhoras, Meus Senhores, 

O atual Governo de Sergipe sente-se mais uma vez honrado em 
receber os oficiais e estagiários da Escola Superior de Guerra do 
Brasil, esse conceituado centro de altos estudos dos problemas 
nacionais, cujos relevantes serviços prestados à Nação Brasileira são 
dignos do reconhecimento do povo brasileiro. 

Cumpre-nos Senhores Estagiários, na qualidade de Chefe do 
Executivo Sergipano apresentar-lhes alguns traços da situação econ<'i
mica do Estado de Sergipe, do que temos realizado nesses 17 meses 
de Governo e do que pretendemos realizar em prol do desenvol
vimento económico desta Unidade Federativa, objetivos esses que 
estão consubstanciados no "I Plano de Desenvolvimento Económico 
e Social", para o período 1976-1979, documento elaborado por téc
nicos sergipanos, dentro de uma visão realística das peculiaridades 
locais. Trata-se, por conseguinte, de um plano sergipano para uma 
problemática sergipana, sem perder de vista naturalmente o contexto 
cm que se insere o Estado, dentro de uma conjuntura nacional e 
regional que vem experimentando profundas transformações de 
natureza económica, social e política. Como não poderia deixar de 
ser, é um plano indicativo em suas previsões, porém realista quanto 
às soluções que aponta para o desenvolvimento equilibrado do 
Estado. 

Tema: A çào Gol'tmwmental e Perspectiva Sergipana 

A economia scrgipana é essencialmente dependente do Sctor 
Primário, o qual, limitado tanto pela pequena extensão das suas 
fronteiras agrícolas. como pelo seu baixo nível de produtividade c 
formas de exploração da terra, resulta num sistema económico 
assentado numa estrutura instável e de pouco dinamismo. 

A geração da Renda Interna por sctores produtivos, levando-se 
cm consideração a média global da última década, evidencia o 
seguinte quadro, característico de áreas subdesenvolvidas: 

Setor Primário- 38% 
Sctor Secundário- I 0% 
Sctor Terciário- 52% 
Como se pode observar os Setorcs Primário c Terciário são os 

mais representativos c aqueles que têm apresentado taxas de cres
cimento anuais mais ;1ccntuadas. 

Quanto ii renda per cnpita do scrgipano, já cm 1973 era de USS 
26H,OO. o que representava cerca de 54% da Renda Individual Média 
para o Pais como um todo (USS 492,00), porém um pouco superior 
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a renda nordestina· que cru de USS 246.00. Esta renda per caplta 
~c:rgipunu vem grudativamc:ntc atingindo melhores nlvc:is no 
presente, face a crescente formação da renda interna, tanto a nlvel 
global, quanto a nível sc:torial. Uma nova imagem de Sergipe come· 
çou assim a ser formada. Jâ se fazem sentir os sinais de superação 
dos problemas que obstacularizavain o processo da sua natural· 
expansão económica. Uma série de investimentos vem sendo 
analisados para os setores reprodutivos e dinâmicos da economia 
scrgipana. Há preocupação visível em se montar uma infra-estrutura· 
económica que possa corresponder aos investimentos que serão 
certamente carreados cm razão da exploração das nossas riquezas 
minerais. 

Uma das preocupações bâsicas do Governo reside exatamentc 
na consagração do plancjamento como um instrumento técnico de 
muda·nça, racionalizando as decisões e detectando o melhor uso 
alternativo dos recursos em função da demarragem de um processo 
de desenvolvimento económico que se pretende seja harmónico e 
integrado, com participação em seus beneficias de todas as camadas 
da população. 

Dentro desse contexto tem o Governo do Estado orientado sua 
ação, definindo como filosofia bâsica, a descentralização dos 
investimentos públicos e privados no espaço geogrãfico de Sergipe. 
De fato, somente através de uma política que promova a exploração 
racional das potencialidades e vocações económicas das diversas· 
áreas do Estado é que será possível um melhor equilíbrio na distribui· 
ção especial da atividade económica e dos frutos dela emer2entes. 

Com· esse propósito, será atribuído tratamento especial aos cen· 
rros sub-regionais, considerados como "municípios polos de desen· 
volvimento", a exemplo de Propriá, Estância, Itabaiana, Lagarto e 
Nossa Senhora das Dores, que deverão funcionar como verdadeiros 
anteparos ao processo migratório. a partir de uma maior gama de 
estímulos pela implantação de projetas nos setores reprodutivos, ou 
mesmo através de investimentos autónomos do Governo. 

No Setor Agrícola, o Governo promoverá, com o apoio técnico 
e financeiro do Governo Federal, através do POLO-NORDESTE, o 
desenvolvimento integrado de áreas consideradas potencialmente 
ricas, cerno por exemplc;>. o aproveitamento dos tabuleiros costeiros. 
Ainda, articula-se o Governo Estadual com o Federal, para a imedia· 
ta execução de projetas de irrigação nos vales úmidos que possuan 
vocação definida para empreendimentos agrícolas, como é o caso da 
utilização dos vales dos rios "Japaratuba", "Real" e "São Francis· 
co". 

O Cooperativismo vem também sendo incentivado, pela oferta 
de assistência técnica e creditícia às cooperativas existentes, bem 
como, pelo estimulo à criação de novas cooperativas, uma vez que, 
em Sergipe, o movimento cooperativista, no meio rural, tem dado 
uma resposta positiva aos investimentos públicos que são carreados 
para o setor, sendo utilizado, por conseguinte, como um instrumente:' 
eficaz na produção e na política de comercialização dos produtos pri· 
mários, pela redução dos maleficios resultantes da ação de interme· 
diários gananciosos. 

Recentemente, em 31 de março último, o Governo Estadual 
inaugurou um dos mais modernos laboratórios do Pais de análise de 
solos, todo ele semi-automático e adquirido com recursos próprios, 
que está servindo de apoio à nossa politica agropecuária, orientando 
os rurfcolas na aplicação racional das práticas de adubação para 
uma maior rentabilidade no uso do espaço agrícola. 

Vale também mencionar o esforço que vem sendo desenvolvido 
pelo Governo do Estado no sentido de viabilizar a implantação de 
grandes projetas de infra-estrutura, em pontos definidos do territó· 
rio sergipano, os quais, certamente, criarão um grande impacto, tan
to na zona rural, quanto na zona urbana. Assim é que estamos man· 
tendo gestões junto a Orgãos Federais para carrear recursos linancei· 
ros objetivando implantar vários projetas autopropulsorcs, dentre os 
quais vale destacar: 

1, Zoncamento do Potenc:lal Agropec:ullrlo do Estado 

Trata-se de um projeto que visa basicamente o conhecimento c 
avaliação dos recursos naturais ~rc:cxistcntcs no território sergi· 
puno, com o prop0s1to de ordenar o desenvolvimento rural, pela elei· 
ção de prioridades, definidas cm função do conhecimento das poten· 
cialidades existentes, quando serão definidas, tecnicamente, as voca
ções naturais das manchas agrícolas, por zonas, com o objetivo de 
aumentar a produtividade rurícola c o grau de confiabilidade do 
crédito orientado, sem os riscos do empirismo, que por tantas vezes. 
tem sufocado a ação pública c o esforço produtivo do sctor privado. 
Constitui-se, pois, num poderoso instrumento para a definição de 
políticas, programas c projetas, com amplas vantagens para a promo· 
ção do Setor Primário e a prestação de assistência técnica aos que 
labutam no campo. 

Do lado dos rurlcolas, o zoneamento agrícola fornecerá un: 
grande número de informações de natureza ecológica e económica 
que facilitarão a tomada de decisões, tais como, a escolha e combi· 
nação de culturas e as técnicas mais apropriadas a serem empregadas. 

2. Eletrificação Rural 

O atual Governo tem se preocupado em incrementar um progra· 
ma de Eletrificação Rural no Estado que sirva como importante 
suporte para o desenvolvimento do Setor Primãrio, uma vez que 
Sergipe jã se apresenta em termos relativos, como um dos Estados 
que possui maior índice de sedes municipais eletrificadas no Nordes
te. Atualmente, encontram-se eletrificadas todas as 74 sedes muni· 
cipais do Estado e já estamos executando a eletrificação de inúmeros 
Povoados e levando a energia elétrica a inúmeras propriedades ru· 
rais. A cletrificação rural proporcionará as condições indispensáveis 
para o ·aumento da produção e produtividade agrícola, exercendo, 
desta forma, o papel de agente modificador das práticas tradicionais 
de cultivo, bem como criando condições para o incremento de uma 
incipiente indústria de transformação dos produtos primários na prÓ· 
pria região. (Ver ANEXO I.) 

3. Adutora Sertaneja 

A construção da Adutora Sertaneja representa uma obra de 
infra-estrutura social da mais alta prioridade na promoção do 
homem interiorano. Sua implantação rcsultarâ numa solução defi., 
nitiva para o abastecimento de água potâvel a 10 municípios perten· 
centes ao chamado "polígono das secas" e, portanto, castigados 
pelas periódicas estiagens que assolam o sertão sergipano, de tão 
danosas conseqUências para a produção agrícola do Estado. Bene· 
liciarâ o aludido projeto, quando concluído, uma população de mais 
de 100 mil habitantes, numa região onde o suprimento de água vem 
sendo feito de forma insuficiente e precária. Os Governos Federal e 
Estadual já investiram nesta obra CrS 20.584.000,00 {vinte milhões 
quinhentos e oitenta e quatro mil cruzeiros), tendo sido executado 
até o presente cerca de 45 km. Prevê-se ainda uma despesa de 52 mi· 
lhões de cruzeiros na implantação de outros 100 km para uma nova 
etapa. (Ver ANEXO 2.) 

4. Adutora do São Francisco 
Objetiva esse projeto atender à demanda potencial do futuro 

CENTRO DE INDÚSTRIAS DE BASE DE SERGIPE a ser 
implantado brevemente nas proximidades de Aracaju c deverá garan· 
tir o abastecimento da Capital c outras cidades c povoados que se 
localizem no percurso dr. Adutora. A execução deste projeto mcre· 
cerã recursos do Estado e da PETROBRÃS, pois, com a implanta· 
çào definitiva do aludido empreendimento conjunto, a 
PETROBRÁS. terá também, de imediato, assegurado o suprimento 
de água às suas plantas de uréia e amónia, a serem construídas 
dentro de pouco tempo a cerca de 20 km de Aracaju. 

O Rio São Francisco é a mais importante fonte de água do Esta· 
do, cm condições de suprir, por longo prazo, a demanda de água, tan· 
to para ·consumo humano, como para fins industrinis. A sua vazão é 
realmente expressiva, onde se registram volumes de água da ordem 
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de 8 milhões de metros c~bicos por hora nas proximidades da ponte 
rodoferroviáriu na cidade de Propriá. A distância do referido munun. 
ciul pura u Capital do Estado é de aproximadamente 80 Km cm linha 
reta. 

Justifica-se, portanto, a elaboração dos estudos de viabilidade 
económica da referida Adutora, a qual, partindo do Rio São Francis· 
co c cortando a área dos sais solúveis, atingirá a cidade de Aracaju, 
atendendo assim a vários programas c objetivos económicos e sociais 
delineados pelo Governo, tc~nto a médio e a longo prazo, bem como 
aos interesses da PETROBRÃS nos seus projetas para Sergipe. 

S. Esgotos Sanitários de Ara caju 
A capital do Estado de Sergipe, com uma população hoje de cer· 

cu de 250 mil habitantes, possui um sistema de esgotos sanitários que 
serve a apenas 5% dos domicílios c, mesmo assim, já nos limites da 
sua vida útil. 

Considerando-se o rápido índice de urbanização de Aracaju 
(cm torno de 5% ao ano), observa-se que a situação tende a agravar· 
se cada vez mais com a ampliação vegetativa das áreas sem esgotos. 
Assim, com relação à saúde pública, pode-se concluir que um expres· 
sivo contingente populacional está vulnerável às doenças infecto· 
contagiosas, destacando-se as diarréias e enterites, febres tifóides, 
etc. O novo sistema a ser implantado prevê o atendimento a uma 
população de 320 mil pessoas e o respectivo projeto técnico já foi 
aprovado pela SUDENE e pelo BNH e exigirá um investimento da 
ordem de 232 milhões. Torna-se, por conseguinte, um projeto da 
mais alta prioridade e sua implantação resolverá definitivamente o 
problema de esgotos sanitários de Aracaju que atuaimente já concen· 
tra mais de 20% da população urbana do Estado. 

Os dados referentes à população do projeto em tela são os 
seguintes: 

- População servida pela rede existente atualmente: Aproxima· 
damente 16 mil habitantes. 

- População prevista para ser atendida pelo novo sistema a ser 
implantado nas etapas subsequentes: 

1980 • 337.780 hab. 
1985 • 427.750 hab. 
1990 • 523.0 IQ·hab. 
1994 • 595.450 hab. (VER ANEXO 3.) 

6. Barragem do Rio Real 
Trata-se de um projeto· que visa pr:rmitir a irrigação, numa área 

de aproximadamente 1.000 hectares, regularizando as enchentes do 
Rio Real, garantindo a produção de feijão, milho, algodão, tomate c 
,outros hortigranjeiros. Por outro lado, permitirá a implantação do 
sistema de abastc.cimento de água da cidade de Poço Verde, que se 
constitui na sede de uma região de boa fertilidade, porém carente de 
maior suprimento de recursos hídricos, necessários para um grande 
programa de desenvolvimento do meio rural, como indica sua voca· 
ção agrícola. 

7. Construção de Estradas Vicinais 
Este projeto objetiva permitir um mais eficiente escoamento da 

produção agropecuária, reduzindo os custos e facilitando sua comer· 
cialização, proporcionando, por outro lado, melhores condições de 
prestação de serviços à zona rural. Dito projeto, já no final de ela· 
boraçào, merecerá financiamento do BNDE e sua execução será de 
imediato, face à prioridade dada em nossa política rodoviária, pois 
está prevista, no I PDES, a construção de 580 km de rodovias, dos 
quais I 03 pavimentados. 

Consideramos estradas vicinais as que asseguram o tráfego a 
qualquer tempo e cujas características técnicas não se enquadram na 
classificação do DN ER. 

O Governo atual procura manter a tradição existente de que Ser· 
gipc tem boas estradas cuja extensão vem sendo aumentada continua· 
rncntc. A rede estadual cumpõc-sc àc 195 km de estradas co;n 
revestimento asfáltico c de 1.400 km de rcvc~timcnto sflico argiloso. 
11 rede federal é constitulda por trecho da BR-101 de 208 krn c outro 

da BR-235 de 56 km. O Departamento de· Estradas de Rodagem 
coopera cm larga escala com os municlpios fornecendo máquinas 
para conservação de suas rodovias. (Ver ANEXO 4.) 

8. Terminal Rodo~lárlo de Araeaju 
Outro projeto do setor de transportes que: pretendemos implan· 

tar em nossa gestão i: o da construção de um novo terminal rodoviá
rio para Aracaju. A atual Estação Rodoviária, construída em 1962, 
atualmentc: já não atende: de forma satisfatória à demanda sempre 
crescente de: passageiros, cujo movimento médio diário é hoje em tor
no de nove mil pessoas, sendo inviável qualquer tentativa de amplia
ção das suas instalações, pela insuficiência de espaço tisico da área 
onde se localiza, bem como pelos transtornos causados ao sistema 
viário urbano. 

O futuro terminal rodoviário de Aracaju ocupará uma área de 
125.580 ml, sendo 12.000 ml de área construída e situar-se-á ao lado 
da Avenida Contorno, próximo aos acessos do Campus Universitá· 
rio c: da BR-101. 

9. Porto de Sergipe 
Tão logo assumimos o Governo do Estado, tivemos como uma 

das preocupações iniciais a resolução do problema do Porto de Sergi
pe. Atualmente, a barra do Rio Sergipe não vem permitindo o acesso 
sequer de navios de médio calado, o que cria sérios transtornos para 
o recebimento de matérias-primas industriais, o escoamento dos pro~ 
dutos aqui manufaturados e até para o apoio ao trabalho da 
PETROBRÁS nas plataformas. Nesse sentido, temos mantido, 
permanentemente, contatos com a alta direção da PORTOBRÃS, 
objetivando a construção do Porto de Sergipe, com capacidade de 
atender à movimentação de carga e descarga de navios de médio e 
grande portes e visando, principalmente, o transporte dos produtos 
químicos e petroquímicos que decorrerão do aproveitamento indus
trial dos nossos recÚrsos minerais, cuja viabilidade económica está a 
depender, como um dos fatores importantes, da construção de um 
Porto. 

Os estudos contratados pela PORTO BRÁS para a definição do 
Porto de Sergipe estão sendo processados pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Hidroviárias através de um modelo reduzido - onde se 
estudam os nuxos e renuxos das marés, e suas conseqUências, na 
barra do rio que banha nossa Capital. Mas, mesmo estando adianta
dos os estudos definitivos para a implantação do aludido Porto, tor
na-se necessária a urgente dragagem da barra do Rio Sergipe para 
que não seja de todo interrompida a navegação mercante, vez que o 
início da execução dos trabalhos de construção do novo porto ainda 
demanda algum tempo. 

10. Industrialização 
Um dos setores que vem merecendo a maior atenção do Gover

no do Estado é o que se refere ao processo de industrialização que, 
pelos seus múltiplos efeitos, é aquele que dá maior din,amismo ao 
sistema económico. Nesse sentido, tem sido exercitada uma política 
que contempla, não apenas a indústria preexistente, através de in· 
centivos e assistência técnica objetivando seu fortalecimento e 
modernização, mas também procurando dar uma maior promoção 
ao Setor, visando sempre atrair investimentos que resultem na 
implantação de novas unidades industriais, por se reconhecer de 
grande poder germinativo para o estabelecimento de um Pólo lndus· 
trial que, cm futuro próximo, temos certeza, terá maior representa ti· 
vidadc na fomração da renda interna do Estado. 

A natureza, inegavelmente, foi muito pródiga para com o Esta· 
do de Sergipe. No subsolo sergipano existe uma grande concentração 
de riquezas minerais, estrategicamente localizadas em região litorâ· 
nca densamente urbanizada c já dispondo de uma excelente infra-cs· 
trutura -condição esta sem precedentes no mundo, como salientou 
a SUDENE ao registrar a incidência simultânea, cm quantidades 
economicamente exploráveis de petróleo, gás natural, sais potâs· 
sicos, magnesianos c sódicos, ao lado de imensos depósitos de calcá· 
rio c de outros minerais. ocorrências que ainda não foram quantifica· 
das para fins de exploração. 
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Estudos técnicos realizados pelo CONDESE demonstram 
sobejamente a viabilidade: económica para a implantação de um po
deroso complexo industrial, com base no aproveitamento dos seus re
cursos minerais, para produção de: 

I. Burrilha , ........ , , , ....................... 400.000 tja 
2. Potássio .. , .......... , .... , , .............. 1.000.000 t/a 
3. Soda Cáustica .............................. 200.000 tja 
4. Cloro ...................................... 230.000 tja 
S. Cloreto .................................. . 2.000.000 t/'a 
6. Cimento ..... , ........... , ................ 1.000.000 tfa 
7. Magnésio Metálico ... , , , , ... , ................ 50.000 t/a 
8. Amónia .. , .. , ... , , . , . , ..................... 300.000 tfa 
9. Uré:ia ............ , ..... , .. , ................ 330.000,t/a 

10. PUC ...................................... 80.000tja 
11. GLP ................. , ... , .................. 104,000 tja 

12. Metanos Clorados ....... · · · · · ............. .40.000 t/a 

Os investimentos para implantação desse conjunto mineral 
petroquímico atingiram mais de 500 milhões de dólares. 

Com relação ainda ao setor industrial e visando ao seu dinamis
mo, criamos e implantamos o Centro de Assistência Gerencial 
(CEAGfSE), Sociedade Civil, sem fins lucrativos, cuja finalidade 
básica é: atender à pequena e média empresas industriais do Estado. 

Pr-etendemos, ainda, no corrente ano, implantar definitivamente 
a Companhia do Desenvolvimento Industrial de Sergipe-CODISE, 
Sociedade de Economia Mista, a qual será responsável pelo controle 
dos incentivos fiscais e financeiros concedidos pelo Governo 
Estadual, aprovação de projetos para financiamentos a médio e 
longo prazos, administração dos Distritos e áreas industriais e a 
coordenação e execução da política . de exploração das nossas 
riquezas minerais. 

O Distrito Industrial de Aracaju - "DIA, iniciado em gestão 
administrativa anterior, tem merecido o nosso apoio na seqUência de 
suas obras infra-estruturais e, já a esta altura, todos os seus lotes 
estão comprometidos. 

Estamos, também, no momento, providenciando a aquisição de 
duas outras áreas contíguas objetivando duplicar a capacidade do 
projeto inicial, assegurando, assim, seu franco desenvolvimento. 

Ainda, paralelamente às atividades desenvolvidas no DIA, o 
Governo do Estado está encetando providências no sentido de 
estimular um Pólo Industrial em Propriá, a exemplo do que já vem 
sendo feito na cidade de Estância - cujo Pólo reúne industriai~ de 
médio porte e com perspectivas de se transformar em um Distrito 
industrial de relevante participação na estrutura da renda do Setor 
Scçundário da nossa economia, pois, independentemente das que ali 
já estavam localizadas, outras unidades fabris estão sendo 
implantadas, quais sejam: 

- Frutos Tropicais S/ A: 
-Amido Glicose S/ A -lnd. & Comércio; 
- FRUTENE -Indústria de Frutas do NordesteS/A: 
Consórcio Têxtil de Acabamentos S/ A; c 

- GUFJ- Grupo Unido de Fia~ão S/A(Ver ANEXO 5.) 

11. Turismo 

No que tange ao incentivo ao turismo, o atual Governo tem 
procurado dispensar o maior apoio à Empresa Scrgipana de Turismo 
(EMSETUR), tentando levantar c dimensionar as potencialidades 
turísticas do Estado, com a finalidade de delinear as dirctrizes 
básicas da política de turismo que mais se adapte à realizada ser
gipana. 

Nesse sentido, merecem destaque três projetos que estão sendo 
desenvolvidos pela EMSETUR, com toda prioridade: 

I. A implantação da Companhia Industrial de Salgado (CISA) 
que se constitui num verdadeiro "projeto de desenvolvimento local 
integrado", uma vel que a referida Empresa deverá implantar uma 
unidade industrial para aproveitamento de âgua mineral c construir 
c explorar um hotel numa cidade do interior scr~ipano de tradiçiio 

balneária, qual seja, a cidade de Salgado, famosa por suas águas de 
efeitos medicinais. 

2. Incentivo ao artesanato sergipano. A filosofia básica desse 
programa 1: aquela de colocar as atividadcs artesanais como fonte 
ponderável de renda, dando-lhe, por conseguinte, um sentido econó
mico, sem perder de vista suas características de cultura popular. 

3. Recuperação do património histórico, em convênio com a Se
cretaria do Planejamcnto da Pre~idência da República. 

Educação 

Além do elenco dt grandes projetos de efeitos económicos que 
acabamos de mencionar, passaremos a expor os programas sociais 
que, por suas repercussões no bem-estar da coletividade, têm mereci
do uma mnior participação do Poder Público Estadual. 

No Setor Educação, estamos nos empenhanoo no sentido de 
promover a melhoria qualitativa dos quadros docentes do Estado, 
bem como a ampliação do número de matrículas nas escolas pú· 
blicas, visando o atendimento de toda a faixa de população 
escolarizável. Basta salientar o fato de que o "'I PDES" contempla o 
Setor educacional com 56%, das previsões de recursos estimados 
para serem aplicados em programas sociais no período 1976/1979. 

Quanto à habilitação de recursos humanos para o magistério o 
Governo do Estado vem promovendo cursos de capacitação e treina· 
mento para a qualificação do pessoal da rede pública estadual e 
municipal. 

Assim é: que, :10 decorrer de I975, foram realizados 8 (oito) 
cursos específicos, com um total de 45 I participantes, representando 
um custo de CrS 1.522.85 I ,00 (um milhão, quinhentos e vinte c 
dois mil, oitocentos e cinqUenta e um cruzeiros). Já em 1976 a 
programação estadual prevê a preparação de 1.592 profissionais do 
ensino, em 6 (seis) cursos, com um custo estimado em 
CrS 2.623.000,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e três mil ' 
cruzeiros). 

Ressalte-se que, destes cursos, um deles prende-se a licenciatura 
curta, realizado simultaneamente em 4 (quatro) cidades interioranas, 
em convênio com a Universidade Federai de Sergipe, e outro para ha
bilitação, a nível de 29 Grau, com a participação de professores 
leigos, sendo ministrado em sete cidades do interior do Estado. 

No que tange à melhoria da rede física o Governo não só tem se 
preocupado com a construção de novas unidades escolares, mas, 
sobretudo, com a recuperação total dos prédios existentes, tanto nos 
da zona urbana como da rural. 

Em 1975, o Governo de Sergipe construiu 66 novas salas de aula 
e recuperou I75, efetuando-se uma despesa de CrS 13.253.877,00 
(treze milhões, duzentos c cinqUenta e três mil, oitocentos e setenta e 
sete cruzeiros). Já para este exercício está prevista a construção de 
I 24 salas de aula e a recuperação de outras 173, atingindo um 
montante de cerca de CrS 11.000.000,00 (onze milhões de cruzeiros), 
o que para tanto contamos com a participação financeira da União. 

Salientamos o fato de que, dentro da programação de 1976, o 
Poder Executivo Estadual, cm razão da Lei Federal n9 5.692, iniciou 
a implantação do Ensino de I9 Grau completo cm II (onze) municí
pios interioranos, quando em 1975 só existiam em apenas dois outros 
municípios. 

Em convênio com o Governo Federal, inicia-se a implantação 
de dois Módulos Esportivos, um na cidade de ltabaiana e outro cm 
Lagarto, enquanto cm outras cidades serão construídas quadras 
esportivas, objctivando-se a prâtica de esportes no seio da co
munidade. 

Saúde Pública 

Para o Sctor de Saúde Pública, o I PDES dá grande ênfase à 
descentralização das atividades de saúde a cargo do Governo 
Estadual, procurando implantar um sistema de regionalização dessas 
atividades, através da descentralização, a partir de uma mel';or 
utilização da estrutura de serviços médicos existentes no Estado, o 
que reduzirá substancialmente n sobrecarga dos serviços médico-ho~· 

I ., 

J 
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pitulurc:s da Capital, pela melhoria da eficiência de tais serviços no 
interior. Tal medida justifica-se plenamente, bastando mencionar
mos que: nu cidade: de Aracaju, se concentram cerca, de 83% dos 
médicos que utuam no Estado. A relação habitantesfmêdico no in
terior 1: de: 16.420 habitantes para cada médico e apenas 21 (vinte e 
uma), das 74 cidades do Estado, contam com profissionais da 
medicina. 

O sistema hospitalar vem sendo melhorado, não só atravês da 
cooperação do Governo com os estabelecimentos particulares como 
pelo aproveitamento de cdificios construídos pelo Governo Federal 
hã muitos anos e até agora sem utilização. Assim é que cm lndiaroba 
num desses edificios está cm funcionamento uma maternidade c 
dentro em breve, em Porto da Folha será instalado um hospital, no 
prédio construído no período 1946/1951 pelo Governo Federal, c 
agora cedido ao Estado pela CODEVASF. 

Em Aracaju o Hospital Sanatório do Serviço Nacional de 
Tuberculose, em convênio do Estado com o Ministério da Saúde, 
passará a ter um pavilhão de isolamento c o restante será transfor
mado em hospital geral. Todos estes serviços serão mantidos em 
colaboração pelo Governo do Estado e o FUNRURAL. 

O serviço de assistência aos doentes mentais terá uma unidade 
cuja construção está para se iniciar. 

14. Política Social 

No que diz respeito à política social do menor, o Governo do 
Estado, atento aos problemas dos menores abandonados e 
desassistidos, instituiu recentemente, a Fundação Estadual do Bem
Estar do Menor - FEBEM-SE, procurando adaptar as peculia
ridades locais às diretrizes da Política Nacional traçada pelo Gover
no Federal. 

A FEBEM-SE tem como instrumento de apoio para conse
cução dos seus objetivos um Centro de Recepção e Triagem e um I ns
tituto de Educação, denominado de "Passos Miranda", contando 
ainda com a participação de Entidades Sociais sediadas no Estado, 
bem como de outros meios existentes na própria comunidade. 

O Centro de Recepção e Triagem, construído com recursos dos 
Governos Federal e do Estado, é responsável pela observação efou 
reeducação de menores carenciados ou portadores de conduta anti· 
social, possuindo uma Unidade de Recepção e Triagem, uma 
Unidade de Estudo e Observação e um Centro de Reeducação. 

Já o Instituto "Passos Miranda", funcionando sob regime de 
internato e semi-internato, tem como objetivo principal desenyolver 
atividades que levam o menor a conhecer os diversos campos de tra
balho existentes na Comunidade. 

Ainda, em consonância com a programação do Governo da 
União, serão implantados inicialmente 7 (sete) Centros Sociais Ur
banos no Estado, cujos projetes já estão sendo analisados pelo 
CNPU para fins de aprovação, devendo participar do financiamento 
para a execução destes projetes os Governos Federal, Estadual e 
Municipais. 

Temos também incrementado o Setor habitacional através da 
construção de unidades residenciais pela Companhia de Habitação 

Popular do Estado (COHAB/SE), prevendo-se a construção de 
4.000 novas unidades tipo "popular" até o ano de 1976, com 
investimentos de mais de CrS 150 milhões, procurando-se atender, 
fundamentalmente, às famllias de baixos níveis de renda. 

15. Administração Pública 

Mesmo antes de assumirmos o Governo do Estado, organiza
mos uma equipe de técnicos que preparou, dentre outros 
documentos importantes, um projeto de modernização 
administrativa visando a acompanhar a dinâmica da Administração 
Pública, tendo como objetivo básico propiciar um maior entrosa
mento entre os diversos Órgãos e Entidades Estaduais, agrupando-os 
por áreas de competência, minimizando custos operacionais c 
descentralizando serviços e atribuições, estabelecendo, por conse
guinte, as diretrizes básicas que vem norteando a ação do atual 
Governo na execução das suas tarefas em busca do processo de 
desenvolvimento que se pretende alcançar. Tal processo de moder
nização administrativa procurou se lastrear nos modernos princípios 
da técnica administrativa, sem perder de vista as peculiaridades 
locais. 

Temos ainda, dentro de uma filosofia Que busca a valorização do 
servidor público, aliás, cm sintonia com a orientação que vem nor
teando o; Governo da União, incentivar a participação de servidores 
dos diversos níveis, em cursos de especialização e ap.crfciçoamento, 
bem como, dar-lhes uma remuneração que, embora reconheçamos 
não seja ainda a ideal, pelo menos é condigna. No atual Governo já 
foram processadas dua; revisões salariais, ambas levando-se em 
conta os índices de inflação e, conseqUentemente, o aumento do 
cusio de vida. Concedemos recentemente um substancial aumento 
nos vencime1,1tos dos técnicos que atuam nas diversas. áreas da 
administração estadual, pois, sentimos que muitos eram aqueles que 
deixavam o serviço público, acenados por melhores propostas de Ór
gãos Federais e me~mo, da iniciativa privada. 

Senhores Oficiais e ·Estagiários da ESG, Sergipe, hoje, é uni 
Estado cheio de esperanças. Governo e povo sergipano confiam no 
futuro, pela perspectiva da exploração das imensas riquezas mine-' 
rais existentes no seu território. Espera-se um crescimento dos níveis 
de emprego e da renda gerada internamente, de efeitos germinativos 
de médio e longo prazos, que serão responsáveis pelo 

· desenvolvimento auto-sustentável. 
Os investimentos públicos programados pelo Governo do 

Estado, atendem perfeitamente aos objetivos nacionais preconizados 
pelo 11 PND que postula a descentralização da atividade económica, 
a integração nacional e a redução dos desequilíbrios regionais 
prevalecentes. 

Está portanto, o Governo de Sergipe cônscio das suas 
responsabilidades políticas e administrativas e com a ajuda de Deus, 
estamos pondo em prática uma filosofia de ação que permitirá a 
mobilização de todas as forças vivas do Estado, permitindo, assim, a 
superação dos obstáculos que se antepõem às aspirações de bem
estar do povo sergipano. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhlles Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Adalberto Sena. 
--O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso,)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Recente leitura de uma reportagem sob d titulo Com a Boca no 
Trombone, publicada no nómero SI do semanário O Movimento, 
leva-me a novamente focalizar, com algumas variantes, a matéria do 
projeto de minha autoria n9 40/73, aqui rejeitado cm novembro do 
ano passado c cujo objctivo era criar no campo da tclcvisllo c do rá· 
dio, condições favoráveis ao amparo da mósica c dos compositores 
brasileiros. 

Gira a aludida reportagem cm torno de revelações constantes 
de um "relatório às autoridades" lido perante o Conselho de Cultura 
do Estado do Rio de Janeiro, do qual é membro representante seu 
grupo profissional, pelo compositor c maestro Marlos Nobre, ao 
apreciar o tema do estrangulamento da mósica popular brasileira, 
levantado em reunião anterior, pelo Conselheiro Marcelo de 
Ipanema. 

Começa tais revelações prcanunciando o funcionamento, cm 
estúdios alugados cm São Paulo, de uma das maiores companhias 
de discos do mundo, a Warner, dona de 30% do mercado musical 
norte-americano. 

"Mais do que uma disputa· com as grandes companhias 
estrangeiras no país - a americana RCA, a holandesa 
Phonogran c a inglesa Odcon- o fato vem comprovar que o 
mercado brasileiro vai continuar crescendo sob doses maci· 
ças de lançamentos internacionais sclccionados por critérios 
estritamente comerciais. 

Desde I 97 I, esse crescimento vem se verificando na base 
do aumento do volume de discos e fitas lançadas a partir da 
importação de matrizes do exterior e, ainda que a música 
brasileira também tenha se aproveitado do crescimento, o 
que lhe sobrou foram as migalhas. Sessenta por cento do mer· 
cado nacional pertence às trés mencionadas companhias 
estrangeiras, seguindo-se a elas, na ordem de importância, as 
brasileiras Continental c Som Livre c o restante dividido por 
gravadoras menores como a Copacahana, a Top Tape c a 
Bervely. 

Em 1971, o Brasil pagou 2 milhões de dólares cm 
direitos autorais para ouvir músicas estrangeiras, soma esta 
que se elevou para 4 milhões em 1972 e para 5 milhõcs·em 
I 973 {6 pagos aos estrangeiros e I recebido pelos nossos 
sucessos no exterior). 

Em 1976, estamos nos aproximando dos nove milhões 
de dólares. No total - direitos autorais, de execuçãc. 
fonomecânicos, importação direta de discos, fitas, cassetes, 
vídeo-tapes c filmes musicais - pagamos anualmente pela 
múska estrangeira 35 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, 
a classe musical, entre nós, debate-se na maior crise de 
desemprego jamais vista: 60% dos sócios da Ordem dos 
Músicos do Brasil estão desempregados. Somente cm São 
Paulo, há 6.SOO músicos sem emprego fixo no seu ramo, se· 
gundo dados fornecidos pelo presidente da Ordem dos Músi· 
cos, Wilson Sandoli. A situação agrava-se no Rio de Janeiro 
que tem apenas a metade das casas de diversão de São Paulo 
e, quanto aos centros menores, o quadro é desalentador. 

O compositor brasileiro - continua o relatório- desde 
hã muito vinha sendo submetido à situação humilhante de 
ter que pagar aos disc-joqueis para ser ouvido, hoje já nem 
tem condições de competir com poderosos grupos na compra 
de horários. Muda de profissão c não faz mais nada. 

A atmosfera reinante no meio é de desespero c falta de 
perspectiva. Muitos consideram o músico brasileiro uma 
espécie cm extinção." 

Mais ainda: Marlos Nobre explica que suas intenções silo de 
defender a sobrevivência de sua categoria c a preservação de nossas 

ruizes musicais, uma das mais ricas do mundo c que correm 
atualmente o risco de sufocamento por grupos estrangeiros c mesmo 
por grupos nacionais que "já aderiram à negociata." 

Tais revelações, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estilo a confi· 
gurar, num crescendo. de gravidade, uma situação para a qual, a 
despeit<. de anteriores advertências, não se voltaram as atenções das 
autoridades responsáveis, quer pela preservação da nossa cultura 
quer pelo amparo devido, em nosso Pais, àquele grupo de 
trabalhadores artísticos. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Nobre Senador 
Adalberto Sena, realmente V. Ex• focaliza, nesta tarde de hoje, um 
problema da maior importância para a cultura brasileira. Ainda na 
sexta· feira passada, o jornal O Povo, um dos mais importantes ór· 
gãos da Imprensa do Ccarâ, focalizava esta questão, analisando-a, 
não apenas sob o aspecto geral, mas, também, especificamente, cm 
relação aos músicos ccarenscs, que jâ somavam um número apreciâ· 
vcl, reclamando providências por parte das entidades 
governamentais que poderiam atuar no sctor. Portanto, V. Ex• 
merece toda a atenção desta Casa e, mais do que isso, a atenção dos 
poderes públicos que poderão interceder cm favor dos músicos de 
todo o País. 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB- A C)- Sou muito grato 
por esta intervenção de V. Ex•, que vem reforçar a informação do 
Presidente da Ordem dos Músicos de que o problema não é somente 
do Rio de Janeiro c de São Paulo, mas estâ atingindo também outros 
meios menores. 

Não dispondo, embora, de dados tão copiosos e atualizados, jâ 
assim justificâvamos, cm 1973, o referido projeto de lei, segundo o 
qual as emissoras de rádio c os estabelecimentos comerciais c 
similares que utilizam música-ambiente ficariam obrigados a 
executar cm suas programações, gravadas ou ao vivo, pelo menos 
dois terços, do total, de música exclusivamente brasileira. 

A verdadeira invasão estrangeira que atingiu as programações 
radiofônicas c dos sistemas de música ambiente cstâ causando 
desespero e desalento entre artistas, arranjadores c compositores 
brasileiros, constantemente preteridos ante produtos freqUentemente 
inferiores, embora amparados pela máquina publicitária e pro· 
mocional das companhias gravadoras- quase todas estrangeiras. 

Esta invasão - insisto na expressão porque é a que define a si· 
tuação com justeza- vem preocupando educadores e outros respon· 
sáveis pela formação cívica de nossa juventude, além dos músicos e 
artistas em geral, que jâ começam a sentir falta de mercado de tra
balho e de divulgação para suas composições, massacradas pelo ver· 
dadeiro rolo compressor do binômio compositor-gravadora 
estrangeiro. 

Um aspecto mais negativo ainda é, com freqUência, a baixa 
qualidade das músicas estrangeiras distribuídas no Brasil: as matri· 
zes das gravadoras mandam para o nosso País produções de consu· 
mo fácil e que, ao virem para cá, jâ se pagaram, sendo, pois, bai) is· 
sim o o custo dessas gravações. 

E o produto da cultura nacional fica, assim, inteiramente perdi· 
do, porque as gravadoras - estrangeiras repito - preferem o lucro 
fácil das matrizes importadas ao invés de incentivar a produção de 
discos nacionais. 

As emissoras de rádio c os sistemas difusores de música· 
ambiente, pressionados pelas gravadoras e buscando apenas o êxito 
fácil do cash-box, também não se interessam na defesa do músico c 
da música do Brasil. 

Criou-se a música atistrata do som c estão cmpulha11do a nossa 
juventude que, curtindo barulho. rcrdc a sensibilidade rara a verda· 
deim müsica. 
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Em todos os campos da nossa atividade económica, há medidas 
de defesa da produção e do produtor nacional, quando ameaçados 
pelos similares estrangeiros. Por que ni!o assim proceder-se com a 
música popular'! 

Nunca o show-buslness foi tão pouco show c tanto buslness- e 
os próprios americanos, donos das nossas gravadoras, são os primei· 
r os a I em brar q uc negócios silo negócios. 

Assim como o cinema brasileiro somente sobreviveu com medi· 
das oficiais de amparo e incentivo, a música popular brasileira terâ 
condições de se expandir se contar com o apoio dos responsáveis pe
lo nosso País. Não por falta de condições e gabarito artístico- e sim 
pelo massacre a que ê submetida pela concorrência alienígena. · . 

A programação da TV-Cultura e dos serviços oficiais de radio· 
difusão educativa não é suficiente para superar o problema, apesar 
da dedicação e do sacrifício de seus profissionais. 

E de pouco adianta o esforço para que emissoras brasileiras ~e
jam ouvidas com maior freqUência e regularidade em pontos 
longínquos do território nacional - como o meu Estado do Acre -
se a programação que apresentam é igual à das poderosas emissoras 
estrangeiras que sempre cobriram c dominaram aquela região. 

Não se trata de proibir a reprodução de música estrangeira- o 
objetivo do prqjeto é valorizar a música brasileira, estabelecendo 
normas para sua maior divulgação. No mercado artístico música 
divulgada é: música a caminho do sucesso c não hã condições de se 
combater a caitituagem sem adoção de medidas de amparo ao que é 
nosso. 

O projeto, obrigando a execução de música brasileira pelas cmis· 
soras de râdio c empresas de música ambiente, ao (ixar a proporção 
de 2/3, não podcrâ certamente ser considerado dcscomcdido ou 
exagerado. Pelo contrário, visou-se a uma situação equilibrada, res
guardando até mesmo a eventualidade de artistas estrangeiros prcs· 
tigiarcm músicas brasileiras, gravando-as. 

Cogita-se também de conceituar o que seja música brasileira 
(art. J9, § J9), assim como de enquadrar as versões e arranjos orques· 
trais sobre composições, não Qllçionais (art. )9, § 39) entre as músicas 
estrangeiras - que não estão proibidas, senão apenas limitadas a 
1/3 das programações. 

Todavia, Srs. Senadores, não fomos felizes cm nossa iniciativa. 
O projeto foi rejeitado cm novembro do ano passado; c, durante a 
sua morosa tramitação nada se alvitrou . com vistas ao aprovei· 
tamento da idéia fundamental c nem mesmo mereceu acolhida a 
emenda do Senador Nelson Carneiro que visava a atenuar-lhe os pos
síveis rigores. 

~ que a douta Comissão de Educação c Cultura limitou-se a 
apreciá-lo pelo lado do que considerou como inconveniências de 
ordem estética, fugindo à análise dos objetivos sociais e económicos 
tão enfatizados em nossa justificação. 

Começou por duvidar se o critério proposto seria o mais indica· 
do para se atingir o objetivo de estímulo às manifestações artísticas e, 
continuando, assim se expressou em dois tópicos: · 

"Entendemos com a devida vênia do ilustre autor da 
proposição que assuntos como esses, por sua natureza con
dicionados a valorações subjetivas e subordinados às oscila· 
ções da criatividade artística, não devem éircunscrever-se a 
elementos estranhos a esses aspectos." 

E mais: 
"O de que precisa a música brasileira, cujos níveis de pre

ferência, nas grandes paradas de sucesso, são dos mais altos 
dentro c fora das nossas fronteiras, é muito menos de medi
das protecionistas c muito mais de estímulos à sua livre 
expressão." 

Como se vê, mui to c exclusivamente se pensou na música, "no 
gosto dos ouvintes c dos telespectadores", mas cm nenhuma pas
sagem dos pareceres se dispensou considerações à situação dos músi
cos, aos prejuízos da nossa balança comercial, e a própria desna
cionalização do gosto artístico provocada pelo banho cerebrnl da 
publicidade da música exótica. freqUentemente de má qualidade. 

Daí por que, Sr. Presidente c Srs. Senadores, não nos furtamos 
ao d~ver de voltar Jo trato da matêria, 

Se o Senado julgou demasiadas as providências do aludido 
proj~to, nem por isso ficamos desobrigados de cuidar, por outra for
ma, de soluções capazes de remediar os males trazidos ao conhe
cimento das autoridades na reportagem a que nos referimos. 

O próprio Marlos Nobre sugere duas soluções, a saber: 

I Y) Taxação imediata de toda música popular estran
geira prensada no Brasil, no mesmo nível dos produtos 
importados correia tos: automóveis, aparelhos elctrônicos, be
bidas, etc. por meio de selagem de cada unidade de disco c de 
fita editado (a numeração de cada unidade é impraticável e 
de difícil controle. Os discos e fitas prensados no exterior jâ 
têm sua importação taxada em 177%, pela lei n9 1.364, de 28 
de novembro de 1974.) 

29) Taxação especial sobre a execução de toda música 
popular estrangeira cm boates, clubes etc., e sobre a transmis
são por râdio e TVs, tornando-as de comercialização cara 
como todo produto importado- o que obrigaria os grupos 
interessados a investir na música c nos músicos nacionais. 

A taxação de matrizes importadas é: suficiente, pois o 
que importa i: o número de unidades vendidas, o número das 
transmissões pelas rádios c TVs c o número de execuções em 
boates, clubes etc. Ainda hã que considerar a diferença de 
custo entre as matrizes c fitas jã introduzidas no país por 
todos os meios, que continuàriam a fazer concorrência des
leal." 

(Todas essas medidas estão de acordo com o artigo 17 da 
Convenção de Berna sobre direitos autorais.) 

E não nos esqueçamos de que, a despeito das medidas a longo 
prazo, para a protcção à nossa música de que se começa a cogitar, 
nos projetos do Ministério da Educação c Cultura, através da 
FUNARTE, urge que venham algumas soluções imediatas, pois a 
dramática situação dos músicos brasileiros é daquelas insusceptívcis 
de contemporização. Tanto assim que, desesperados c sem confiança 
em que lhes cheguem a tempo os frutos da atuação do MEC, os 
representantes das agremiações musicais vêm de dirigir-se, cm ape
los, ao Ministro da Fazenda, conforme foi ouvido num dos progra
mas tclcvisionados nesta Capital, no Rio c cm São Paulo. 

E para terminar, Sr. Presidente c Srs. Senadores, permitam-me 
reproduzir o que, tratando da "perspectiva brasileira" nesse sctor, 
ainda se aduziu naquela reportagem: 

"O peso cconômlco da música como atividadc produtiva 
: mais do que demonstrado pelo consumo c pela exportação 
da indústria música! dos EUA. f:. uma prova de que cultura 
é riqueza, seja ela cm patente ou um invento industrial, uma 
descoberta científica ou uma canção. Em comparação, a reali
dade brasileira mostra o nosso músico atravessando a maior 
crise de desemprego da história do pafs, acossado que está 
·por um controle absoluto dos meios de produção c divul
gação, pelos representantes de tão poderosos grupos." 

"O problema cultural brasileiro não pode ser resolvido 
apenas com medidas de âmbito escolar, universitário ou li mi· 
tado a iniciativas ministeriais de râdio c TV, que são boas 
mas restritas em seu alcance. Acreditamos, isto sim, na dina· 
mização máxima das potencialidades do homem brasileiro, 
colocando os meios mecânicos de produção seriada c os 
meios modernos de. comunicação em massa a serviço da 
criatividade nacional. Vivemos num país de vasta riqueza 
musical c cm cujas potencialidades acreditamos. O Brasil tem 
música para seu consumo c para exportação. Basta que se 
abram os caminhos à arte nqcional para que ela floresça por 
si:~ 

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

i; 

I I 
I. 

I 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Itamar Franco, (Pausa.) 

S. Ex• nào está presente. 
Concedo a palavra ao nobre: Senador Jcssé Freire. 
O SR. JESSj:: FREIRE (ARENA- RN. Pronuncia o segumtc: 

discurso.)- Sr. Presidente:, Srs. Senadores: 
Sabem V. Ex• c: os nobres Senadores o quanto se torna difícil 

conciliar sentimento c: razão diante da morte de alguém que: nos é 
particularmente: caro, I: de modo especial quando a inexorâvel contin
g~ncia se: apresenta de: maneira inesperada. 

Encontro-me:, infelizmente, nesta triste circunstância, ao trazer 
ao conhecimento da Casa o desaparecimento, na semana finda, do 
economista Manoel Francisco Lopes Mcirelles, Diretor-Gcral do 
Serviço Social do Comércio, ocorrido em ltabuna onde se 
encontrava com a Escola Superior de Guerra, de que era estagiãrio. 

Durante mais de trinta anos desfrutei o privilégio da convi
v~ncia com essa nobre criatura não apenas no desempenho funcional 
do seu cargo, inscrito na estrutura da Confederação Nacional do 
Comércio, como também no conta to pessoal e familiar que daí resul
tou. 

No decorrer desse lapso de tempo habituei-me a admirar em 
Mc:irelles um dos homens mais dignos, dedicados e capazes que co
nheci. 

Economista de 'profissão, aplicou-se longamente aos interesses 
de: sua classe, servindo-a em diversos postos, como o Conselho Fe
deral de Economia, o Sindicato dos Economistas do Rio de Janeiro c 
a Federação Nacional de.Economistas, de que: foi Presidente. N~sse 
sc:tor exerceu também o magistério, tanto na Faculdade de Ciências 
Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, como na Faculdade de 
Economia da Universidade Gama Filho. 

Sua vocação mais importante, no entanto, foi o serviço social, a 

que consagrou o melhor de suas energias. Seus primeiros passos 

nesse campo foram dados no Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial, de onde passou para o Serviço Social do Comércio. Neste 
organismo galgou todos os degraus profissionais, de assistente e 

assessor técnico a consultor, e finalmente Diretor-Geral. 
Mui to deve a Manoel Francisco Lopes Meirelles a instituição de 

serviço social, criada e mantida pelo comércio para os empregados 

desse setor profissional, hoje completando trinta anos de existência 
fecunda. Nessa área sem experiência anterior, onde tudo deveria ser 

criado a partir da estaca zero, sua competência profissional c o 

empenho de acertar foram incstimãvcis para a formação do sistema 
implantado, servido por uma equipe magnífica de técnicos e super
visionado pela experiência dos homens do comércio. 

A obra do SESC ultrapassou as fronteiras c serviu de modelo 
para diversas realizações semelhantes em países do Hemisfério. Ele 
motivou a criação do Centro Brasileiro de Cooperação c I ntcr

cãmbio de Serviços Sociais- órgão não-governamental do lntcrna
tirmal Council on Social Welfarc da ONU, e do qual Meircl!cs era no 
momento Presidente. Na mesma instituição desempenhava ele as fun

ções de tesoureiro-geral para a América Latina c Caribc. 
A colaboração dos seus conhecimentos c experiência foi intcn· 

samentc solicitada, c se manifestou cm inúmeras conferências intcr· 

nacionais de Serviço Social, tais como as realizadas em Munique, 
Tóquio, Roma, Rio de Janeiro, Atenas, Washington, Manilha, Haia 
c Nairóbi, bem como nas reuniões pan-amcricanas da mesma área. 
rcaliladas cm diversos países do Hemisfério, onde freqUentemente 
lhe couhe a chefia das delegações brasileiras. 

Dotado de invulgar capacidade de servir ao interesse culctivo, 
desempenhou Manocl Francisco Lopes Mcirc!lcs inúmeros cargos, 

como a dirc:çilo geral do Serviço de Alimentação c: Previdência Social 
- SAPS, o de: conselheiro do Instituto de Resseguros do Brasil, do 

Conselho Superior da Previdência Social, c: do Conselho Federal de 

Economia. 
E encontrava ainda tempo para dedicar-se ao escotismo, o que 

lhe: valeu títulos como a Medalha de Mérito da União dos Escoteiros 
do Brasil, a Medalha de Gratidão da Federação das Bandeirantes e o 

Diploma por Excepcionais Serviços do Conselho lnteramericano de 

Escotismo, no México. 
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Permite V. Ex• um 

aparte? 

O SR. J ESSt FREIRE (ARENA- RN)- Com muito prazer. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE) - Nobre Senador Jessé 
Freire, como V. Ex• bem o sabe, conhecia cu de perto o Dr. Manoel 
Francisco Lopes Meirelles e, por isso, posso dar também, neste ins
tante, o meu testemunho das c:xtraordinãrias qualidades de que era 
possuidor aquele ilustre homem público, que se dedicou, com tanto 
entusiasmo c com tanta abnegação, ao trabalho de assistência social 
da classe comcrciária brasileira. Conheci Lopes Meirellcs hã mais de 
uma década, quando na sua condição de Diretor-Geral do SESC foi 
ao Ceará inaugurar obras ali realizadas pela sua instituição, cuja dirc
çào regional, àquela época, estava entregue ao líder empresarial 
Clóvis Arrais Maia. Falando na ocasião, Manoel Lopes Mcirelles 
nos deixou aquela impressão excelente de que estãvamos diante de 
um administrador criterioso, de um técnico realmente capacitado, 
empolgado para cumprir os objctivos institucionais do Serviço 
Social do Comércio. Ainda este ano, nobre Senador Jessé Freire, 
experimentei o prazer de rever Manocl Lopes Mcirelles, aqui mesmo 
cm Brasília, quando na condição de integrante da Escola Superior de 
Guerra visitava a Capital da República, em viagem de observação e 
estudos. E, naquele ensejo, rclembrãvamos, exatamente, os seus 
trabalhos, os beneficias que ele tinha mandado para o Ceará, colabo· 
radar que era da administração de V. Ex•, e apreciávamos, embora 
aligeiradamentc, alguns aspectos da realidade brasileira, com os 
quais ele se defrontava no currículo da Escola Superior de Guerra. 
Sei que V, Ex•, nesse instante, experimenta grande emoção, ao 
focalizar, desta tribuna, a figura de Lopes Mcire!lcs, que foi, sem 
dúvida, um dos mais dedicados colaboradores da administração de 
V. Ex•. à frente do Conselho Nacional do SESC. Nesse aparte, que
ro levar à família de Lopes Mcirclles a minha solidariedade e, sobre· 
tudo, deixar expressa a minha profunda admiração àquele grande 
brasileiro, que tudo fez para honrar e dignificar a nossa Pátria. Mui
to obrigado, Senador Jessé Freire. 

O SR. JESSt FREIRE (ARENA- RN)- Muito obrigado, 
Senador Mauro Benevides. 

Autor de diversos trabalhos, monografias e conferências sobre 
ciências cconômicas e serviço social, com eles angariou diversos títu
los honoríficos em escolas superiores no Pará, no Rio de Janeiro e no 
Rio Grande do Sul. 

A compreensível emoção que me domina, Sr. Presidente, ao 
relembrar a extensa c brilhante atuação desse colaborador e grande 
amigo em tantos empreendimentos de valor, não me permite prosse
guir. 

Com o que mencionei cm rápidas pinceladas, creio haver de so· 
bra justificado o pedido, que aqui faço, de ser inscrito nos Anais do 
Senado um voto de pesar pelo falecimento de Manoel Francisco 
Lopes Mcire!les, como um brasileiro digno, que como técnico c co· 
mo cidadão soube bem servir a sua terra e a sua gente, deixando nos 
traços de sua passagem um exemplo que nos estimula c comove. 
(Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard - Evandro Carreira- José Esteves- Cattelc 

Pinheiro- Renato Franco- José Sarney- Fausto Castclo-Bran· 
co- 1-lclvidio Nunes- Dinartc Mari7.- Dom feio Gondim- Pau-
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lo Guerra - Arnon de Mello - Heitor Dias- Eurico Rezende
João Culmon - Amurai Peixoto - Danton Jobim - Nelson 
Carneiro - Franco Montoro - Otto Lehmann - Benedito Ferreira 
- Accioly Filho- Leite Chaves- l\1uttos:Lello - Lcnoir Vurgas 
-Paulo Brossurd- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pel,o Sr. J9.Secretário. 

É lidC' o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 209, DE 1976 

Acrescenta parágrsfo ao artigo 99 da Lei n9 5.890, de 8 
de junho de 1973, que altera a Legislação de Previdência So
cial, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Artigo J9 O artigo 99 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, fi. 
cu acrescido de um parágrafo, que será o terceiro com a seguinte 
red11ção: 

"§ 39 Os períodos em que os trabalhadores integrantes 
das categorias profissionais enquadradas neste artigo per
manecerem licenciados do emprego ou atividade, desde que 
para exercer cargos de Administração ou de Representação 
Sindical, serão computados para efeito de tempo de serviço 
pelo regime da Aposentadoria Especial, na forma da 
regulamentação expedida pelo Poder Executivo." 

Artigo 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 
revogadas as disposições em contrário. 

J ustilicação 

As categorias profissionais enfrentam séria dificuldade para 
promover a renovação de seus quadros dirigentes, pois a administra
ção sindical, além das suspeitas que engendra em pessoas 
preconceituosas, acarreta prejuízos e restrições de toda ordem. 

Uma dessas desvantagens está situada no campo da remunera
ção. Por força de dispositivo regulamentar, o dirigente sindical não 
pode, como ocorre p,or exemplo entre os portuários, exercer cargos 
de chefia ou gratificados, exatamente os que proproporcionam maio
res possibilidades de remuneração. Como, ademais, não percebem 
gratificação compatível com a responsabilidade assumida, para 
indenizar a perda temporária de salários, fácil será avaliar a 
relutância e os inconvenientes da investidura sindical, ao que se 
soma a sua exclusão do regime de aposentadoria especial, o que 
decorreu, de reconhecimento explícito da SUNAMAM, depois da 
Revolução de 64, quando as operações de serviço de estiva foram 
considerad.as de natureza penosa, proporcionando a aposentadoria 
aos 25' anos de serviço, independentemente da idade do trabalhadqr. 

Excluir o dirigente sindical dessa vantagem, que é uma conquis
ta da Revolução, é uma injustiça, que redundará, ainda mais, no 
desinteresse dos sindicalizados, pelas funções de direção em seus 
sindicatos. 

Eliminar a restrição, pois, é uma questão de Justiça. 
Sala das Sessões, 30 de agosto de 1976. - J arbas Passarinho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N9 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a Legislação de Previdência Social, c dá outras 
providêncais. 
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Art. 99 A apo~entadoria especial será concedida ao segurado 
que, contando no mfnimo 5 (cinco) anos de contribuição, tenha 
trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos 
pelo menos, conforme a atividade profissional, cm serviços que, para 
esse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por 
decreto do Poder Executivo. 

§ J9 A aposentadoria especial consistirá numa renda mensal 
calculada na forma do§ )9 do art. 69 desta lei, aplicando-se-lhe ainda 
o disposto nQ § 39 do art. 10. 

§ 29 Reger-se-á pela respectiva lcgislaçilo especial a 
aposentadoria dos aeronautas e a dos jornalistas profissionais. 
0 0 0 o 0 o o O o O O O o O O O O 0 O O O I O 0 I O O O O 00 o o o O o O o O O O o O O O O O O I O O o O O I I 0 0 

O 

(As Comissões de Consliluiçào e Jusliça, de Legislação 
Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será 
publicado c encaminhado às comissões competentes. 

Está finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 376,. de 
1976, do Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso profe
rido pelo Senador Lázaro Barboza, por ocasião do sepulta
mento do ex-Presidente Juscelino K ubitschek de Oliveira. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Está aprovado. Será feita a transcrição solicitada. 

E O SEGUINTE O DISCURSO CUJA TRANSCRI· 
ÇÃO E SOLICITADA: 

PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 

Aqui estamos, prosternados à beira de teu túmulo, engastado na 
terra generosa onde plantaste a mais ousada obra do século, que é 
Brasília, e onde escolheste também o sítio para tua derradeira mora
da, para em nosso nome, de teu fraternal amigo que também te suce
deu na mesma cadeira no Senado Federal, em nome do glorioso po
vo de Goiás a quem com tanta dignidade soubeste representar na
quela Augusta Casa e, em nome da Bancada do Movimento 
Democrático Brasileiro que 'IIi tem assento, te dirigir nossa palavra 
da mais profunda saudade e do mais vivo reconhecimento pelo mui
to que fizeste pelo povo brasileiro. 

A mais bela morte, disse Séneca, é morrer de tal maneira que o 
desaparecimento seja pranteado, tal como rec.onhecida foi a vida. 

E tua vida foi uma luta, toda ela devotada à causa dos humildes 
c dos sofredores. 

Machado de Assis dizia que "Vida sem luta é mar morto no cen· 
tro do organismo universal". A tua vida, porém, tinha a animá-la o 
princípio vital característico das almas nobres e generosas, que têm 
como lema aquelas palavras lapidares de Cristo: "NÃO VIM PARA 
SER SERVIDO, MAS PARA SERVIR". 

E, tu, grande PRESIDENTE e grande brasileiro, soubeste, co
mo ninguém, colocar tua vida ao serviço da Pátria e do teu povo, ser· 
vindo com abnegação, com devotamento, com o mais autêntico espí· 
rito público. 

Viver é durar, já disse alguém. E durar é aderir às coisas c aos 
homens. É desprender-se, ·cada vez mais para estar perto dos outros. 
E, neste ponto, tu foste um cativo de teu povo a quem te prenderam 
os sofrimentos colctivos, o desejo de promover esta Nação, c a vonta• 
de de vê-la engrandecida· e respeitada. De ti, poder-se-á dizer que fos
te o cspongiário magnífico deste oceano imenso que é o Brasil. Foste, 
a um só tempo, guasca c sertanejo, tabaréu c matuto, citadino e 
farroupilha, o empregado da fábrica c o funcionário público, o bran
co, o negro e o mulato, nas ricas nuanças de todas essas cores c todas 
essas profissões: foste a energia rujantc de nossas [1guas que ncionnm 
Furnas c Três Marias ror ti erguidas rara dinamizar HS indústrias 
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que teu idtul desenvolvimentista introduziu em nossa Pátria; foste • 
música de nossos rios, que tanto amaste ao som do violão de Dilcr
mando Reis c das scrcstas de Sílvio Caldas; foste o sorriso cativante 
das crianças, o uivar do minuano na cochila, t o brilho das estrelas 
de tun Brasília, património c símbolo da capacidade de uma Naçilo! 

Mui tos que tentaram estudar-te a personalidade multiforme não 
conseguiram enxergar o segredo de tua imensidade. f: que o traço 
mais marcante de tua alma de grande patriota, residia na magna
nimidade de teu coração, que não conhecia a mesquinhez do ódio e 
nem a vingança que avilta. 

Tua prodigiosa glória foi pôr à mostra a grandeza de teus senti
mentos; foi ter, tantas vezes, sacudido este Gigante obediente ao teu 
comando que é o nosso querido Brasil; foi ter nos legado esta obra 
ciclópica, que é: Brasília, "irreversível", como me disseste em carta 
endereçada ao Senador Ruy Carneiro, desde que, com o apoio do 
Congresso Nacional e do povo, tu a criaste, ainda no papel, certo de 
que nada a desviaria do seu destino histórico c ninguém teria forças 
para retirar-lhe a auréola da Capital de um Brasil novo; desta Brasí
lia com que te identificaste; com a indústria automobilística que tam
bém criaste, alicerçando o orgulho de um povo em esplêndida decola
gem para o mais brilhante e promissor porvir; de tuas obras no setor 
da cnersia hidrc:lé:trica; de tuas rodQvias; de tuas. realizações magnífi
cas em prol do Nordeste sofredor, 

Meu prezado amigo e grande Presidente, à beira do teu túmulo, 
vejo-te não mais falando ao povo, não mais rasgando os horizontes 
com o teu olhar penetrante c cheio de simpatia, mas vejo-o agora, 
oficiando como um sumo sacerdote o mais belo poema de fé e de 
esperanças no futuro de tua Pátria! 

Tua vida como tua morte estarão eternamente na memória de 
teu povo a quem tão bem serviste e que hoje, prostrado diante do teu 
túmulo, ergueiao Senhor uma prece fervorosa pelo teu eterno descan
so junto à face de Deus todo poderoso. 

DESCANSE EM PAZ, CARO AMIGO E GRANDE BRASI
LEIRO! 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Sena
do n9 103, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que 
altera o art. 59, da Lei n9 5.107. de 13 de setembro de 1966, 
que "cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", tendo 

PARECERES, sob n~s 6!!9 e 690, de 1975, das Comis
sões: 

- de Constituicão e Justica, pela constitucionalidade· e 
juridicidade; e 

-de Legislacão Social, favorável, com voto vencido do 
Senhor Senador Domici<' Gondim. 

Em discussão o proJeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra para discuti-lo, encerro a 

discussão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Sccrctário. 

f: lido o seguinte 
REQUERIMENTO N9 388, DE 1976 

Requeiro, nos termos do artigo 315, in fine, do Regimento Inter
no, seja submetido a votos o Projeto de Lei do Senado n9 103, de 
1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que altera o art. 59 da Lei 
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que "cria o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço". 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o 
requerido, passa-se imediatamente à votação do projeto. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Estí1 rejeitado. 
A matéria ir{t ao arquivo. 

f: o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9J03, DE 1975 

Altera o art. 59 da Lei n9 5.107, de 13-9-66, que "cria o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~ O art. 59 da Lei n9 5.107, de 13-9-66, que "cria o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço", fica acrescido dos seguintes pará
grafos: 

;'Art. 5~ .................................... · .. · 

§ 19 Na hipótese deste artigo, a empresa fica obrigada a 
entregar ao empregado optante, no ato da rescisão do contra
to de trabalho; o documento relativo à transferência da sua 
conta vinculada. 

§ 29 A inobservância ao disposto no parágrafo anterior 
sujeita a e!llpresa à multa, por quinzena de atraso, correspon
dente a 5% (cinco por cento) sobre o valor dos créditos efetua
dos, na conta vinculada do empregado, durante a vigência do 
contrato de trabalho." 

Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data da sua public?.ção. 
Art. 3~ Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 i78, de 1975, do Se
nhor Senador Osires Teixeira, que autoriza os Governos Esta
duais a instituírem Loteria Esportiva, tendo 

PARECER, sob n~ 544, de 1976, da Comissão: 

-de Constituicão e Justica, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam. queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Está rejeitado. 
O projeto irá ao arquivo. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N~ 178, DE 1975 

Autoriza os Governos Estaduais a instituírem Loteria Esportiva. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I 9 São os governos estaduais autorizados a instituírem 

Loteria Esportiva em suas respectivas Unidades, com o mesmo 
objctivo fim que originou a Loteria Esportiva Federal. 

Art. 29 As Loterias Esportivas Estaduais funcionarão nos 
mesmo~ moldes da instituída pelo Decreto n9 594, de 27 de maio de 
1969. 

§ 19 As rendas auferidas com a exploração das Loteriais 
Esportivas Estaduais terão, no âmbito dos respectivos Estados, a 
destinação que a lei estadual fixar. 

§ 2~ O número de testes das Loterias Esportivas Estaduais não 
poderão exceder de dois, mensalmente. 

A rt. 39 Poderão as Loterias Esportivas Estaduais compor o 
quadro de apostas com jogos realizados cm outros Estados da Fe
deração. 

Art. 4~ Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

O Sr. Ru~· Snnlos (ARENA - BA)- Sr. Presidente, peço a 
palavra como Líder. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a puluvru, 
como Líder, o nobre Senador Ruy Santos. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho grande apreço por todos os funcionários do Senado Fe
deral. Privo e tenho privado com muitos deles e de todos tenho 
recebido as mc:lhores manifestações de estima e apreço. 

Indiscutivelmente, poré:m, Sr. Presidente, são os taquígrafos os 
funcionários que privam mais de perto conosco: eles é que fazem o 
apanhamento dos nossos debates, eles é: que anotam os nossos 
pronunciamentos e que os pãssam aos Anais da Casa. 

Assim, Sr. Presidente, para uma ligeira comunicação, pedi a 
palavra para apenar registrar nos Anais o desaparecimento do !aqui
grafo Sérgio Barreira Gomes Ribeiro, verificado ontem e que deixa 
um vácuo no funcionalismo da Casa. 

Ao anotar o meu pesar, que acredito seja de todo o Senado, 
estendo à sua família a nielhor expressão do meu sentimento. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIJ>ENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência, em 
nome da Mesa, associa-se à manifestação de pesar pela morte do 
taquigrafo Sé:rgio Barreira Gomes Ribeiro, cujo desaparecimento 
nos foi comunicado pelo nobre Líder Senador Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Há orador inscrito. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Represento, nesta Casa, um Estado da Federação que tem na 
industrialização uma de suas características c, também, sua hoje 
principal base de sustentação. 

Mantenho-me, assiin, Sr. Presidente, como não poderia deixar 
de acontecer, atento às medidas e às providências determinadas pelo 
Governo para o desenvolvimento económico do meu Estado e, logi
camente, aos resultados obtidos. 

O planejamcnto técnico, o justo encadeamento de medidas que 
visem ao desenvolvimento orgânico de um complexo industrial é 
importante, para que esse desenvolvimento ocorra no ritmo certo, 
sem distorção na mecânica de sua execução e de seu custeio. 

Isso i: importante, Sr. Presidente, do ponto de vista do interesse 
público, pelo fato mesmo de que os eventuais desajustes que a objeti
vação de uma politica de Governo possa se revelar em determinados 
ónus que recaem de uma forma di reta ou indircta sobre o contribuin
te. 

Um contribuinte, acrescentarei, ao qual nunca o Governo -
qualquer Governo- pergunta, com antecedência, se está de acordo 
com determinado emprego que se deseja fazer dos recursos públicos, 
ou seja, de um dinheiro que é, também, dele. 

AÇO- BEM DE CONSUMO E BEM DE CAPITAL 

O assunto de que irei hoje ocupar-me, Sr. Presidente, a 
problemática da indústria siderúrgica nacional, nas suas implicações 
fundamentais, envolve espectas de grande c específica tecnicidade e 
demorei-me cm estudos, leitura, pesquisas e entrevistas, a fim de 
poder abordá-lo com alguma segurança, analisando as diferentes 
questões nele inseridas. 

Em muita boa hora, sem dúvida, nosso Governo se apercebeu 
da necessidade de dar o maior e o mais decidido apoio à indústria 
siderúrgica nacional. Realmente, o aço é, a um tempo bem de 
consumo c bem de capital, e funciona como um dos suportes básicos 
do desenvolvimento rconômico das nações. 

E ele figura, Sr. Presidente, com a mesma importância, nas 
milquin:Js que fazem máquinas, nos cquipamcnt(JS de produção 
industrial, cm bens duráveis c percorre toda a cadeia de consumo, 

chegando aos seus pontos mais extremos: de aço tanto se faz um 
gigantesco petroleiro como uma simples c pequena tampa metálica 
de garrafa. 

Como ressalta, muito bem, um expert no assuntt, "a prod!lção 
de aço cobre toda gama do processo mdustrial c por esta razão 
principal, todos os países, sem exceção, procuram ter e ampliar sua 
siderurgia, não hesitando cm protegê-la, por todos os meios e 
modos. Mesmo nos países mais ricos e de. alta renda, os governos 
adotam medidas especiais para assegurar um fluxo constante de 
investimentos na siderurgia, sempre necessário por se tratar de ativi
dade industrial de baixa rentabilidade c lenta maturação". 

SIGNIFICADO REAL DA EXPANSÃO SIDERÚRGICA 

De outro lado, Sr. Presidente, sabemos todos que o consumo de 
aço per capita, tanto quanto a rendalJer capita, é um dos indicadóres 
fundamentais à aferição do estágio do desenvolvimento das nações. 
Assim, a expansão siderúrgica tornou-se um instrumento importante 
e insubstituível no quadro de uma politica geral de desenvolvimento, 
ampliando-lhe os níveis e determinando sobre ele efeitos multiplica
dores. 

Essa expansão, porém, deve subordinar-se à disciplina de. planos 
e programas, coincidentes com a linha da racionalidade técnica ... 

A ausência de uma politica siderúrgica, Sr. Presidente, onde c 
quando isso ocorrer,- repito, aqui, palavras alheias, adequadas à 
ênfase que desejo emprestar à afirmação - "pode levar à prática de 
erros que, incidindo inicialmente sobre a economia das empresas 
siderúrgicas, repercutem a seguir, sobre as próprias economias na
cionais, podendo afctá-las profundamente". 

Certos, por isso mesmo, estiveram os sucessivos governos que 
conduziram nossos destinos, a partir de 1964, em criar estímulos à 
produção e ao consumo do aço e considerar a expansão siderúrgica 
como meta prioritária. Foram numerosas as providencias tomadas 
nesse sentido e dúvidas não podem existir da intenção de ajustãlas da 
melhor forma à realidade da economia brasileira. 

QUANDO OS FATOS CONTRARIAM AS INTENÇOES 

Mas, os fatos, às vezes, contrariam os bons propósjtos que orien
tam a ação- e o tempo, no caso, parece ter evidenciado as repercus
sões negativas de alguns enganos cometidos no sctor. Acho que o 
estudo deles bem justifica uma análise e algumas reflexões. 

.Esses reflexos negativos são de tal magnitude, Sr. Presidente, 
que chego a considerar essencial para o interesse público que o 
Governo reconsidere e reajuste as medidas pertinentes, a fim de 
otimizar c de abreviar o atingimento das metas previstas. 

Em termos institucionais, prossigo, Sr. Presidente, identificando 
as premissas históricas do assunto, o Governo determinou duas 
medidas fundamentais, criando, primeiro, o Conselho Nacional .de 
Não-Ferrosos e de Siderurgia- CONSIDER- sucessor do Conse
lho Consultivo da Indústria Siderúrgica e do Conselho Nacional da 
Indústria Siderúrgica, c predecessor da atual Siderurgia Brasileira 
S.A.- SIDERBRÁS. 

O CONSIDER tem missão normativa, fixando a politica a ser 
seguida, já agora, não apenas pela indústria siderúrgica, mas, tam
bém, pelas indústrias dos metais não ferrosos - chumbo, cobre, 
zinco~ estanho, niquei. E a SIDERBRÃS funciona como a grande 
holding das empresas siderúrgicas nas quais o capital governamental 
é majoritário, determinando a execução da política traçada para o 
setor. 

A SIDERBRAS, que começou com o plancjamcnto de duas 
grandes usinas ainda por executar - a de Tubarão, no Estado do 
Espírito Santo - c a de ltaqui - no Estado do Maranhão - foi 
absorvendo as outras emp'rcsas estatais c tem hoje, sob sua tutela, a 
Companhia Siderúrgica Nacional, a USIMINAS, a COSIPA, a Aços 
Finos Piratini, a Ferro c Aço de Vitória, a USIBA, restando assumir 
o controle acionário da ACESITA. assunto que se vem arrastando, 
desde há algum tempo, c que tem sofrido n1io poucas pressões de 
natureza política. 
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A SIDERBRAS ainda participa, cm condição minoritâria, tlo 
capital da Usina Mendes Jlinior c, curiosamente, esteve ausente na 
organização da AÇOMINAS, usina que surgiu por justo empenho 
das classes produtoras c do próprio Governo do Estudo de Minas 
Gerais. 

PLANO SIDERÚRGICO NACIONAL 

Conseqüência lógica da política normativa c executiva posta cm 
prática p~lo Governo através dos órgãos que criara para tal fim, foi o 
estabelecimento do Plano Siderúrgico Nacional, programado para 
que o Brasil atingisse uma produção que bastasse às suas necessida
des e ainda pudesse passar a país exportador de aço, 

O Plano Siderúrgico Nacional - PSN - inicialmenÍc fixado 
para que se alcançasse uma produção de 5.400.000 toneladas em 
1970 c 20.000.000 de toneladas cm 1980 - foi sucessivamente 
modificado, a fim de ajustar-se a novos níveis de uma realidade mais 
correta e mais c:xata. Sendo a siderurgia uma indústria de baixa rcn· 
da, lenta maturação c alta solicitação de: capital, tornou-se essencial 
o apelo aos capitais estrangeiros que. podiam aparecer como capital 
de risco e como capital de investimento, o que permitiu o surgimento 
de empresas tipo joint venture, sendo essencial participação majoritá· 
ria do capital nacional. 

Por todas as formas, Sr. Presidente, o Governo sentiu-se obriga· 
do a assumir no campo da siderurgia o papel do grande empresário, 
ciente como estava c como ainda está, do papel que a siderurgia 
representa, como fator impulsionador do progresso em geral e esti· 
mulante da ampliação do mercado de mão-de-obra. 

No seu papel de grande acelerador do progresso económico do 
País, a indústria siderúrgica desenvolve a missão de que se faz instru
mento, de tri:s diferentes maneiras: 

Primeiro. na sua fase de implantação e montagem, uma grande 
usina siderúrgica suscita o apelo a numerosos campos da atividade 
económica, aos quais estimula fortemente; num segundo estágio. ou 
seja, na fase de operação e produção, determina a ampliação e 
modernização dos setores responsáveis pelo fornecimento e trans
porte de matérias-primas e pela especialização tecnológica, que cons
tituem pontos básicos e que serão indispensáveis à fabricação do aço. 
Finalmente, o aço produzido irá se constituir num elemento funda
mental ao desenvolvimento, fazendo surgir e alimentando nume· 
rosas indústrias da maior essencialidade, determinando, em conse
qílência. sucessivas repercussões no campo económico, contribuindo 
para o crescimento do produto interno bruto, c, num estágio ·a se
guir, incrementando, em termos efetivos, a renda nacional, e, obvia
mente, a renda per capita. 

A renda per capita constitui, de algum modo, o vértice da pirâ
mide do d,esenvolvimento económico ... Elevá-la, por isso mesmo, é 
objetivo para o qual se voltam os Governos, com vistas a ampliar os 
termos do bem estar social, causa e efeito de toda a caminhada para 
o desenvolvimento. 

Em todos os estágios, nos quais a indústria siderúrgica marca 
sua presença num quadro geral de desenvolvimento económico _ da 
implantação, da operação e da utilização - hã forte solicitação aos 
mercados de trabalho, seja nos estágios de mão-de-obra não quali
ficada, como ainda nos de grau médio e superior, determinando que 
todos se ampliem fortemente. Isso nos mostra a inquestionável 
importância, não só da expansão do parque siderúrgico, como ainda 
c, conseqUentemente, dos efeitos multiplicadores do aço no desen
volvimento económico. 

O aço representa, portanto, Sr. Presidente, por diversos e eviden· 
tes motivos, dinâmico papel no campo social, criando e multiplican· 
do empregos de nível superior, de grau médio e de mão-de-obra não 
qualificada. Portanto, é indispensável, é essencial e louvável que o 
Governo promova a expansão siderúrgica com vistas a recuperar. 
para o progresso, brasile:ros de todos os rincõcs, assegurando a mui
tos patrícios condições de dignidade humnna, com a ampliação do 
mercado de miio-dc-ohra. Finalmente, o aço é, sahidnmcntc, ainda, 

agente estimulador do incremento o~ renda per caplla, o índice de· 
muior cxprc:ssào, como já observei, quando se dc:seja identificar o 
grau de saúde económica de: uma naçilo. 

QUANDO A ESTATIZAÇÃO~ IMPERATIVO DO INTERESSE 
NACIONAL 

Como já disse, Sr. Presidente, o Governo tem estado atento ao 
procc:sso da n~ssa c:xpansilo siderúrgica c não será exagero dizer que. 
se tem mostrado até: mesmo pródigo na sua assistência essencial para 
o crescimento desse: setor indispensável da nossa economia. Os inves· 
timentos na siderurgia são maciços, a nossa economia privada não 
tem dimensões para suportá-los e não resta ao Governo outra 
alternativa que assumi-los, seja diretamentc, seja através de cmprés· 
times c:xtc:n1os. E isto tem sido feito por todos os meios possíveis, c 
Governo subscrevendo os aumentos de capital das empresas, deter· 
minando que sejam feitos vultosíssimos empréstimos pelos seus 
agentes financeiros, obtendo e avalizando empréstimos em moeda 
estrangeira para investimentos e autorizando a sua participação sob 
a forma de capital de risco, além de celebrar acordos bilaterais, 
sempre que possíveis c necessários. 

Mas, o planejamento global para a expansão siderúrgica 
brasileira contempla ainda a participação dos lucros auferidos pelas 
empresas sob a forma de capital de geração própria. Observa-se aí, 
Sr. Presidente:, a quantas fontes é preciso recorrer para aglutinar os 
recursos financeiros que se fazem necessários à execução do Plano 
Siderúrgico Nacional, c para que todos tenham uma idéia dos 
montantes necessários, é possível estimar-se os recursos essenciais à 
expansão siderúrgica em termos de USS I ,000.00 por tonelada 
instalada de aço bruto. É verdade que o Plano Siderúrgico Nacional 
vem sofrendo adaptações e ajustamentos ditados, seja pelas contin· 
gências do mercado interno, seja pela dificuldade de realizar os 
recursos indispensáveis, seja ainda como conseqUência da recente 
crise energética causada pela alta dos preços do petróleo. 

A primeira versão do Plano Siderúrgico Nacional cogitava uma 
expansão da capacidade instalada calcada nas estatísticas da época. 
Mas esses nu meros foram alterados, ora para mais, ora para menos, 
em função dos fatores citados c aos quais se juntou, ora o excesso da 
procura, ora o excesso da oferta no mercado internacional. Os úl· 
times estudos programam uma expansão de 13.397.000t cm 1976 
para 30.100.000t em 1980 e para sua execução os recursos ascendem 
a 30.100.000t - 13.397.000t = 16.703.000t, ou seja, alguma coisa 
como 16 bilhões de dólares, cm moeda de setembro de 1973, 
considerado o dólar americano como moeda de conta, o que implica 
em dizer que a cifra total é composta dos recursos oriundos de todas 
as fontes e nas várias moedas que participam do investimento. 

JUSTOS PREÇOS PARA VIABILIZAR A GERAÇÃO DE 
RECURSOS PRÓPRIOS 

Atento ao problema de geração de recursos pelas próprias 
usinas, como parte do montante necessário à exJlansão siderúrgica, 
o Governo vem ainda dando a melhor atenção aos preços de venda, 
procurando ajustá-los com realismo, evitando uma política de preços 
de venda que afete à estrutura das empresas. O Conselho lnterminis
terial de Preços (CIP) tem dado a maior cobertura na fixação dos pre
ços de venda dos produtos siderúrgicos, de molde a propiciar uma 
rentabilidade justa e adequada à economia das empresas. 

Outro ponto ainda para fixar neste rctrospecto que venho fa· 
zendo sobre a nossa indústria siderúrgica é a meritória decisão do 
Governo de estimular, por todos os meios possíveis, a crescente 
participação da indústria nacional de bens de .:apitai. 1:: até desneces
sário enfatizar, mas, refiro aqui o volume dos empréstimos concc· 
didos, dos avais, dos estímulos fiscais à nossa indústria de equi
pamentos básicos, como fatores necessários à diversificação c à 
sofisticação do parque industrial hrasileiro. A conseqUência lógica c 
imediata desta prútica é a incorporação, a importação, a adaptação c 
o aprimoramento de know-how e tecnologias, até agora rura c 
simplesmente importadas, sob a forma de seus produtos finais. 
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ONDE SURGE O DESCOMPASSO 

Procurei rc:ssultur, Sr. Presidente, o esforço governamental, 
com vistas à ampliação do parque: siderúrgico do Pals.Todavia, acho 
existir evidente descompasso entre as numerosas c eficazes medidas 
adotadas pelo Governo c os deficientes resultados alcançados pelos 
órgãos executivos c implementadores da política sidcrú~gica. Este 
descompasso se deve a uma série de fatores que se somam 
negativamente, atingindo fortemente os planos e os prazos contem· 
piados nos planejamcntos para a expansão siderúrgica. Estes fatores, 
Sr. Presidente, além de se somarem negativamente, como "jâ disse, 
determinam uma repercussão cm cadeia que desfigura todos os 
esquemas financeiros feitos, passando a exigir maiores e mais subs
tanciais recursos financeiros. 

O ATRASO DOS CRONOGRAMAS 

Procurando sintetizar o mais possível o triste elenco de fatores 
negativos que se vem observando na condução da nossa expansão 
siderúrgica, eu diria que a primeira c grande razão do seu 
descumprimento reside no atraso dos cronogramas. Esse atraso é 
evidente c a tua de várias maneiras que a seguir tentarei relacionar. 

Primeiro, caberia frisar que atrasos nos cronogramas deter
minam subversão nos orçamentos. Num país, como o Brasil, no 
qual, apesar de todos os esforços feitos para combatê-la, a inflação aí 
permanece, os custos são permanentemente asccnsionais, seja o da 
aquisição dos equipamentos, seja o da sua montagem. Desse modo, 
atrasos nos cronogramas inicialmente previstos majoram os custos 
dos investimentos a níveis indesejáveis. Atente-se também que a infla
ção é, h.ojc, um mal de todos os países c que atrasos de cronogramas 
que incluem equipamentos importados implicam, inescapavclmente, 
em se importar inflação externa. 

Em segundo lugar, prossigo Sr. Presidente, atrasos nos crono
gramas determinam que os equipamentos, não entrando em regime 
de produção nas épocas previstas, deixam de gerar recursos, produ
zindo então o efeito negativo dos lucros cessantes, sutwertendo 
fundamentalmente os orçamentos de receita e despesas c restrin
gindo fortemente os lucros esperados - lucros esses previstos no 
processo de recrutamento de recursos para a própria expansão. 
Quando isso acontece, deve-se fazer a captura dos recursos cm outra 
fonte, o que é sempre difícil de obter. 

Atrasos nos cronogramas implicam, como se viu, em atrasos de 
produção, determinando, como tem acontecido, o apelo a maciças 
importações de produtos finais de aço. A esse respeito, Sr. 
Presidente, refiro, para que tal fato seja aqui considerado, que o 
Brasil importou em produtos finais de aço, em 1973, 1974 e 19i5, os 
totais respectivos de USS 476 milhões, USS 1,537 milhões c USS 
1,263 milhões, ou seja 8%, 12% c 10% das nossas importações totais, 
inclusive despesas com fretes e pagamentos de dí
vidas externas. Em 1974 as importações com produtos de aço ascen
deram, como se viu, aos USS I ,537 milhões contra USS 2,813 
milhões com importações de petróleo c seus derivados, o que dá uma 
amostra do esforço cambial despendido. Ressalto, e é justo que se 
diga nesta oportunidade, que naquele ano ainda eram previstas 
importações de aço dentro da política de pleno abastecimento do 
mercado brasileiro. Mas, tais importações se processaram sem os cui
dados necessários, o que levou o Governo a' determinar medidas 
normalizadoras que se faziam necessárias, a fim de reduzi-las c 
discipliná-Ias ao cxato atendimento do mercado, evitando as graves c 
imperdoáveis especulações que vinham ocorrendo. 

Lembrarei ainda que atrasos nos cronogramas de uma deter· 
minada fase de qualquer plano de expansão determinam, óbvia e 
inexoravelmente, uma repercussão sobre as fases subseqUentes, 
gerando um atraso em cadeia que subverte, distorce e invalida o 
grande plano de expansão como um todo. 

Observarei, finalmente, que atrasos nos cronogramas levam as 
empresas a não poderem cumprir seu orçamento de receita c, como 
conseqUência lógica c natural, a descumprirem, também, suas prc· 

visões de lucros. Isto pode levá-las a procederem a indcscjâvcis c 
indcfcnsávcis r~visõ~s dos s~us orçamentos anuais, tcmpcstiva c 
convenientemente aprovados ~ t~ntar ajustá-los a uma realidade já 
conhecida. Com isto se retira dos orçamentos anuais todo o conceito 
c critério de previsão aos quais todos os orçamentos se subordinam, 
pura lhes dar uma fciçilo ajustada a fatos consumados c já conhe
cidos. Desta forma as empresas procuram evitar violentas discrepân
cias entre a previsão e a realização orçamentária, o que, sem dúvida, 
poderá se constituir em motivo de acerbas críticas, implicando c 
envolvendo seus órgãos dirigentes. 

CONCLUSOES FINAIS 

Chegando à fase conclusiva destas minhas considerações, Sr. 
Presidente, direi que o exame que tentei fazer de um dos suportes 
fundamentais da economia do meu Estado e da economia mesma do 
Brasil, não tem outra razão senão defender o património nacional e 
dar à condução deste sctor tão fundamental a melhor, mais isenta c 
mais alta consideração. Posso, inclusive, Sr. Presidente, ter incorri
do, ao abordar assunto tão técnico e tão distante da minha formação 
profissional, em exageros c equívocos. Tudo que disse é para que a 
verdade surja sobre um fato que vem merecendo a. atenção de todas 
as classes atuantes do País, que sabem do relevo c da necessidade de 
se conseguir o maior sucesso c a maior brevidade possível para a 
nossa expansão siderúrgica. Pretendo que este meu pronunciamento 
chegue a todos os que estão envolvidos no equacionamento e na 
condução das medidas que visam dar ao Brasil a auto-suficiência c 
até mesmo a produção de excedentes exportáveis de aço. E que os 
tópicos para os quais chamei a atenção dos responsáveis, sejam exa
minados c especulados e, sempre que for o caso, sejam alvo das re
visões, dos ajustamentos c das corrcçõcs que se fizerem necessárias. 

Ciente como estou da grandeza c da magnitude da expansão 
siderúrgica como um suporte essencial à nossa verdadeira e 
definitiva emancipação económica - e de como é fundamental que 
ela seja bem conduzida - voltarei sempre que preciso, Sr. 
Presidente, a tratar do assunto dentro de meus invariáveis propósitos 
a favor do interesse público. Estarei assim, creio, no bom 
cumprimento do mandato que me foi conferido pelo povo flumi
nense, povo de um Estado cm que se anuncia a implantação de 
outras usinas, as quais ao lado das já existentes, produzirão cada vez 
mais aço para um Brasil cada vez maior. 

UM FATO NOVO 

Já era 'minha intenção, Sr. Presidente, usar a alta tribuna do 
Senado para reportar e alertar aos órgãos responsáveis do Poder 
Executivo pelos atrasos c descumprimentos dos prazos de conclusão 
das expansõ~s das grandes empresas siderúrgicas estatais. Com isso 
pretendia - como pretendo - registrar que tais atrasos, não 
constituindo mais segredo, deveriam merecer a atenção e as providên
cias conseqUentes do Governo. Julgo que tais atrasos c delongas nos 
cronogramas das expansões siderúrgicas representam um esforço adi
cional, uma enorme c não prevista sangria nos cofres públicos, uma 
vez que o Governo é acionista cm termos altamente majoritários das 
grandes usinas siderúrgicas nacionais. Essa enorme e não esperada 
sangria não se configura apenas cm novos apartes em cruzeiros, mas 
representa, também, adiamento c diminuição das receitas previstas c 
novos apelos a empréstimos externos. Mas, Sr. Presidente, o que 
parece estar ocorrendo, a julgar pela numerosa c diversificada 
divulgação pela Imprensa, é algo que assume contornos muito mais 
sérios. Os atrasos nào são simples c recuperáveis atrasos como cu 
antes imaginava. São atrasos da maior gravidade c da maior serie
dade que determinaram grande c negativa repercussão nos planos de 
expansão que cm conjunto representam o Plano Siderúrgico Na
cional. Pelo visto, Sr. Presidente, os números, as datas c, infeliz
mente, os custos desse Pluno, tào euforicamente recebido por todu a 
Naçi1n c tão assiduamente assistido pelos órgãos governamentais, jll 
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estão, ou certamente dc:vc:rllo ser completa e totalmente reavaliados. 
E i.~to vai determinar que: o Governo redobre seus esforços, amplie, 
em termos multiplicativos, os apartes financeiros necessários e - o 
que í: pior- que: os incrementos du produção de aço se adiem em ter
mos violentos, produzindo toda uma sorte de conseqUências 
negativas P<lra a economia brasileira e para o nosso crescimento 
económico. E estes fatos, Sr. Presidente, encontram o Brasil em difí
cil situação financeira, enfrentando pesados deficits na sua balança 
de pagamentos, que serão agora e certamente acrescido com os 
aumentos decorrentes dos custos da nossa expansão siderúrgica. O 
fato passou a assumir feição tão grave e inesperada quando se 
propala que a nossa maior empresa siderúrgica - a Companhia 
Siderúrgica Nacional - terá toda a sua diretoria substituída, à 

· exceçào do seu Presidente. Só este fato em si, pela gravidade que traz 
no seu bojo, dá idéia da gravidade do fato que o suscitou. E, Sr. Presi
dente, não me posso manter alheio a um fato que ocorre numa gran
de empresa do meu Estado, localizada em um município criado por 
minha proposição e à qual me sinto ligado, intimamente ligado. Será 
preciso especular a real e verdadeira profundidade do que aconteceu, 
do que está acontecendo e do que acontecerá. Eu faltaria aos meus 
mais singelos deveres de Senador se não trouxesse tais fatos a esta 
Casa: para que, através dela, eles chegassem ao Sr. Presidente da 
República. E será preciso também, c sobretudo, apurar o que hã de 
verdad~ em uma noticia que a Imprensa vem veiculando com 
freqUência e que diz respeito a suposta~ criticas feitas pelo Banco 
Mundial e que se referem à forma pda qual estão sendo conduzidos 
os planos de expansão da CSN. Segundo consta - e é: 
presico que se saiba ao certo - severas referências do Banco 
Mundial chegaram por um simples e comum telex, dando a fato de 
tão alta gravidade um tratamento desprovido do natural tom de 
sigilo e confidencialidade que seria de se esperar. Não sei, repito, Sr. 
Presidente, se tal noticia é mais ou menos verdadeira. Deduzo sua 
gravidade pelas providências que, segundo consta, a SIDERBRÁS 
resolveu adotar, substituindo, a meio dos seus mandatos, os 
di retores da CSN. Se fatos como esse perdem o caráter de confiden
cialidade e passam ao noticiário da Imprensa, é: preóo e essencial 
que deles se conheça toda a verdade que contém. Entendo, e até 
entendo bem, que o Banco Mundial, como financiador, mesmo que 
parcial, dos planos de expansão da CSN, se mantenha atento com a 
aplicação dos recursos que investiu, embora não deva temer por eles, 
avalizados que estão pelos órgãos governamentais. Mas é preciso, é 
essencial, que toda a verdade venha à tona, para que os fatos possam 
ser apreciados com realismo. De qualquer forma, Sr. Presidente, 
lamento profundamente que as primeiras notkias que recebi 
estivessem corretas, renetindo grandes e preocupantes atrasos nos 
tronogramas do Plano Siderúrgico Nacional. Espero confiante que 
os órgãos competentes da área executiva vejam nesse pronuncia-

mento um alerta para fatos de tão altos relevos e tantas repercussões 
para a economia nacional e para uma das maiores empresas estatais. 
atingida no seu crédito, no seu renome e no seu conceito. 

É justo referir, Sr. Presidente, que a SIDERBRÁS tem 
procurado, com insistência e assiduidade, criar rotinas c normas que 
regulem c uniformizem o funcionamento empresarial de suas 
subsidiárias, procurando com isto ter uma visão mais correta c mais 
realista do desenvolvimento de suas atividades c, logicamente, usan
do a mesma medida na aferição dos desvios dos seus programas de 
produção c expansão. 

Esta decisão é da maior latitude, indo desde a própria estru
turação das empresas, cobrindo seus planos de abastecimento, 
produção, vendas e expansão, com vistas à sua otimizaçào. Tem 
insistido, de outra parte, junto ao próprio Governo Federal c its suas 
agências financiadoras, para conseguir, tcmpcstivamcntc, c na justa 
medida, os recursos destinados à expansão das usinas a cargo de tais 
agências financiadoras. Com tais medidas, a SIDERBRÁS cumpre 
sua missão rundamcntal, transrcrindo às empresas siderúrgicas que 
integram a holdin~: a rcspons;lbilidadc de bem se dcsincumbircm de 
suas tarefas. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. VAS· 
C'ONCELOS TORRES EM SEU DISCURSO: 

J ornai do Brasil 
26-8-76 

A t_raso no cronograma da CSN motivou demissão de diretores 

Brasília - Dois foram os motivos que levaram quase toda a 
direção da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) a se demitir: 
I) Telex do Banco Mundial denunciando o atraso do cronograma de 
expansão da empresa à SIDERBRÃS; 2) o comportamento do vice
presidente executivo, Sr. Joubert Coscarelli Diniz, que teria liberado 
verbas acima do orçamento da CSN. A informação é de fontes da 
SIDERBRÃS. 

O Banco Mundial, financiador de parte do programa de 
expansão da CSN, realiza um acompanhamento periódico do cro
nograma de obras e, na última inspcção feita em Volta Redonda 
constatou que a usina produzia 800 mil toneladas de aço a menos do 
que o previsto no programa de expansão. O Sr. Jouber Coscarelli 
Diniz será substituído pelo engenheiro Benjamim Mário Batista (ex
secretário-geral do Ministério das Minas e Energia, no Governo 
Mi:dici). 

RENÚNCiA 

Diante das pressões exercidas pelo próprio Governo, quatro dos 
seis membros da diretoria da empresa resolveram se antecipar a uma 
po$sivcl demissão e solicitaram seus afastamentos dos cargos que 
exerciam na Companhia Siderúrgica Nacional. 

Da atual diretoria ficarão apenas dois membros: o presidente, 
Sr. Plínio Cantanhede, e o vice-prcsidente de finanças, recentemente 
empossado, Sr. Gilberto Moreira Gaivão. Os demais diretores da 
CSN. que solicitaram afastamento, são os seguintes: Antonio Gon
çalves Penna (vice-presidente de Engenharia); Ciro Alves Borges 
(diretor de Planejamento) e Jorge da Silva Mafra (vice-presidente de 
Serviços). Todos já se encontram em férias, à exceção do Sr. Joubert 
Coscarelli Diniz, que está passando as suas funções ao substituto. 

As mesmas fontes desmentiram a possibilidade de o Banco 
Mundial ter exercido qualquer tipo de pressão junto ao Governo bra
sileiro. Também não existe o fato de o Banco Mundial ter protestado 
pelo crescente aumento dos índices de nacionalização dos 
equipamentos siderúrgicos das usinas estatais. 

SUBSTITUIÇÃO SIMPLES 

Porto Alegre- A substituição pura c simples de um ou outro di
retor não constitui um problema mais grave nem tem implicações 
maiores, salientou o Ministro Severo Gomes, da Indústria c do 
Comércio, ao comentar a demissão de diretores da Companhia Side· 
rúrgica Nacional, ontem ao chegar para visita à Exposição Interna
cianal de Animais (EXPOINTER), cm Esteio. 

Quanto às conseqUências da restrição de crédito, acrescentou 
que as empresas menores, como a maioria das nacionais, enfrentam 
dificuldades que podem desembocar num processo de dcsnaciona· 
lização: "O Governo, porém, está atento para o problema". 

O GLOBO 
~76 

CSN E SIDERBRÃS 

. ~iv~rgência~ entre dirctorcs dcmissionârios da Companhia 
Sldcrurglca Nactonal c a dircçào da SIDERBRÁS t , 'd ca · · 1 crmm s1 o a 
'. ~sa pnn~1pa _do .episódio envolvendo a maior usina siderúrgica do 

Pais. A~ d1vcrgencms basicamente tiveram origem com a resistência 
dos dlreto_res demissionários cm aceitar dirctrizcs d·1 
SIDERBRAS. as . . ' 

. Essa .rosiç;ln de contestação, segundo fonte do sctor cmprc· 
sanai ten·1 prov·1 j 't - b 
• • •. • lO SI uaçocs astante cmllaraçosas, entre elas o 
comprometimento d·1 CSN d · · · . • cm a qumr equipamentos japoneses 
com recursos da FINAME. sem antes consultar a subsi.diitria do 
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BNDE, que acabou discordando da pretensão de dirc:torcs da usina 
(os recursos do FINAME são usados pura a compra de: equipa
mentos nacionais). 

A frustração de: fornecedores estrangeiros que: haviam 
acreditado na venda pura CSN de: uma quantidade maior de 
máquinas e equipamentos contribuiu para que o Banco Mundial 
criticasse a c:xc:curào da terceira fase de expansão das siderúrgicas, na 
condição de financiador de parle dos projetos. 

Em Brasília, fonte do Ministério da Indústria c do Comércio 
atribuiu a demissão de dirc:torc:s da CSN a dois fatores: reclamação 
do Banco Mundial de atraso no cronograma de: expansão da 
empresa c: liberação de verbas consideradas excessivas pelo Vice
Presidcntc:-Exccutivo da CSN, Joubc:rt C. Diniz. 

BCDIÁRIO 
26-8-76 

REUNIÃO PODE SER AGITADA 

Confirmaram-se no decorrer do dia de ontem as informações 
divulgadas pelo BC-Diário de mudanças da maioria dos Di retores da 
Companhia Siderúrgica Nacional. Surgiram previsões de que a 
Assembléia de 6 poderá ser agitada, se houver discussão dos motivos 
das mudanças, uma vez que estariam relacionados com dissensões 
entre CSN e Banco Mundial. 

ULTIMA HORA 
26-8-76 

O Escritório de representação da Companhia Siderúrgica Na
cional, em Brasília, continuava ontem em silêncio sobre: as demissões 
de quatro di retores da empresa. Contudo, comentários extra-oficiais 
dão conta de motivos contraditórios sobre o afastamento dos diri
gentes: o primeiro, relaciona-se com o atraso de quase um ano na 
terceira fase de expansão da CSN. Fala-se também que Joubert 
Coscarelli. ex-Vice-Presidente-Executivo - um dos demitidos -
teria libcr:1do recursos muito acima do orçamento destinado à empre
sa. O atraso nos projetas de expansiio da Companhia foram motivo 
de telex do Brasil Mundial. um dos financiadores desta expansão. 

"0 FLUMINENSE" 
26-8-76 

VOLTA REDONDA 

39 alto-forno derruba diretores. Foi inaugurado mas não funciona 

O engenheiro Plínio Reis Catanhede deverá anunciar, nas próxi
lllas horas, a constituição da nova diretoria da Companhia Side
rúrgica Nacional. V:irios diretores foram afastados, seguindo-se a 
tomada de medidas drásticas, tanto no campo administrativo como 
económico. 

Embora - como de praxe - a imprensa não tenha acesso a 
qualquer fonte de informação da Usina Presidente Vargas, de Volta 
Redonda, sabe-se que entre as razões da degola de di retores cstâ o 3• 
alto-forno. 

Inaugurado no dia 19 de maio, com a presença do Presidente da 
República, Ernesto Geisel, o terceiro estágio não entrou em ativi
dade e a primeira experiência levada a efeito teria fracassado, o que 
levou a empresa estatal, inclusive, a proceder novos estudos. 

O nào funcionamento do terceiro alto-forno gerou graves 
prejuízos à CSN. c, ~eguindo-se às demissões, foram adotadas medi
das de contenção. como o corte de 50% dos serviços das cmpreiteiras. 
Estas, por seu turno, imediatamente passaram a reduzir suas folhas 
de pagamento, promovendo a dispensa cm massa, notadamcnte de 
operários não especializados. 

Apontados comt) homens fortes da Usina de Volta Redonda, os 
engenheiros Jorge da Silva Mafra Filho c Joubcrt Coscarclli Diniz 
foram m primeiros a deixarem os seus postos. 

Extra-oficialmente, era voz corrente na CSN que entre os novos 
membros da diretoria da empresa estiiu os Srs. Benjamim Mário 
Bali~ta (até então dirctor da subsidiária FEM) c Sérgio Lima c Silva. 

Com o funcionamento do 39 alto-forno, cm maio, a Usina Prcsi· 
dente Vurgus atingiria a sua fase decisiva de expansão: 2,5 milhões de 
toneladas de aço, por ano. Ele é um dos I 2 maiores do mundo. 

"0 GLOBO" 
25-8-76 

Banco Mundial e CSN 

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) convocará os seus 
acionistas para assembléia-geral nos proximos dias, a fim de decidir 
sobre a demissão de quatro de seus diretores, segundo informou, 
ontem, fonte ligada à empresa e confirmada por porta-voz do Minis
tério da Indústria c: Comércio, em Brasília. 

Os diretores demissionários são Joubert Diniz, Antônio Carlos 
Penna, Cyro Borges e Silvio de Moraes, Como responsáveis pela dire
çào da empresa ficarão, apenas, o presidente, Plínio Catanhede, e o 
vice-prcsidente de Finanças, Gilberto Gaivão. 

A fonte atribuiu a demissão a divergências cm relação ao cono
gronograma do plano de expansão da empresa. Sabe-se que a implan
tação da segunda fase do plano está atrasada em mais de um ano. 

Haveria, ainda, opiniões diferentes sobre a atitude a ser tomada 
frente às exigências que estariam sendo feitas pelo Banco Mundial. 
descontente com vantagens adicionais concedidas à indústria brasilei
ra de bens de capital para participar das concorrências abertas pela 
empresa. O índice de nacionalização teria atingido cerca de 60% do 
valor das encomendas, índice considerado elevado pelo Banco Mun
dial enquanto técnicos brasileiros ainda o consideram baixo. 

"BCDIÁRIO" 
25-8-76 

Mudanças na CSN 

A Companhia Siderúrgica Nacional convocará uma assembléia· 
geral para o dia 6 de setembro próximo, com a finalidade de substi
tuir quatro dos seis integrantes da atual diretoria, a qual já sofreu 
duas modificações nas últimas semanas. Permanecerão apenas o 
presidente, Eng. Plínio Catanhcde de Almeida, e o vice-presidente 
de finanças, Gilberto Gaivão. Não foram dados a conhecimento, 
ainda, os nomes dos novos di retores. Ao que se informava ontem em 
Brasília, o motivo da radical modificação se prenderia a um relatório 
do Banco Mundial ao Governo brasileiro, criticando a lentidão na 
execução do programa de expansão da usina de Volta Redonda, com 
atraso de pouco mais de um ano. 

Siderurgia 

"VEJA" 
25-8-76 

Mudança na CSN? 

Há rumores de que a primeira e mais importante siderúrgica 
brasileira vive uma crise: toda a diretoria da Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN), e:o.ceto seu presidente, Plínio Catanhede, estana 
demissionária desde a sexta-feira da semana passada, em protesto 
contra pressões que teriam sido exercidas pelo Banco Mundial. 
Embora Paulo Belotti, Secretário-Geral do Ministério da Indústria e 
do Comércio, negasse ter conhecimento das demissões, fontes do 
Palácio do Planalto indicavam que a saída da diretoria deveria 
ocorrer na próxima assembléia-geral da empresa de Volta Redonda. 
O Banco Mundial manifestara descontentamento com a lentidão das 
obras de ampliaçiio c com a exce~siva nacionalização dos equi
pamentos (60%encomendados no mcrcqdo interno). 

"0 ESTADO DF: S. PAULO" 
25-R-76 

CSN poderá mudar 4 da dirctoria dia 6 

Na próxima !ls~embléia-Gcral Extraordinária da Companhia 
Sidcrlirgica Nacional (CSN). que serf1 convocada para o dia 6 de 
sctcmhro, quatro dirr.torcs da empresa dcvcr:io ser suhstitufdos. Da 

I. 
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;uual dir~toria permanecerão apenas o pa"csideme, engenheiro Plínio 
CalUnhc:dc: c o vicc:·presidentc: de: Finanças, Gilberto Moreira Gal· 
vão, que: assumiu o cargo h:l menos de um mês. A CSN tem ainda 
outros quatro vicc:-prc:sidc:ntc:s executivos designados pelo presidente. 

As informações sobre as causas que: motivaram as modificações 
na dirc:toria da CSN são bastante: controvertidas. As razões princi· 
pais citadas, c:ntrc:lUnto, atribuem às pressões externas e internas a 
causa das modificações.As pressões externas, comenta-se, teriam 
partido principalmente do Banco Mundial, que em relatório 
enviado ao governo brasileiro criticou o atraso da expansão. São 
relacionadas com o fornecimento de equipamento para expansão da 
CSN. Empresas nacionais produtoras de bens de capital, que não es· 
tariam conformadas em perder concorrências para empresas estran· 
gc:iras, exerceriam as pressões. 

O atraso do programa de expansão é de quase um ano. Volta 
Redonda já deveria estar produzindo 2,5 milhões de toneladas por 
ano. Atualmentc a produção é: de 1,7 milhão de toneladas. O atraso, 
segundo fontes do setor, já é: do conhecimento do governo, o que 
significa que: um relatório do Banco Mundial não pode ser a 
principal causa da crise. 

Por outro lado, enquanto as empresas brasileiras não escondem 
sua insatisfação por não conseguir vencer concorrências para o forne· 
cimento de equipamentos siderúrgicos, que jã podem ser produzidos 
no Brasil, a direção da Siderbrás, principal acionista da CSN, tam· 
bé:m estaria interessada no atraso para poder realizar mudanças não 
só na diretoria, mas também em outros setores ligados diretamente 
às obras de expansão e à produção. 

Enquanto não são revelados os principais motivos das mudan· 
ças, sabe-se que a usina de Volta Redonda não tem espaço físico para 
crescer. Dessa maneira, o programa de expansão para triplicar a 
capacidade instalada, de 1,5 milhão de toneladas para 4,6 milhões, se 
desenvolve lentamente, acabando por interferir na própria produtivi· 
dade da usina, uma vez que alguns equipamentos têm de ser 
paralisados ou substituídos. No caso da Usiminas, por exemplo, 
sabe-se que seu "Lay-out" permite uma expansão para até 6 milhões 
de toneladas/ano.'' 

"FOLHA DE SÃO PAULO" 
25-8-76 

Demissão da dirctoria da CSN confirmada 

BRASILIA (Sucursal) _.: Confirmou-se, ontem, no Ministério 
da Indústria c do Comércio que quase todos os diretores .da Com· 
panh ia Siderúrgica Nacional (CSN) pediram demissão de seu cargos. 
Alguns já foram até substituídos, como o vice·prcsidente executivo, 
Joubert C. Diniz, que teve seu lugar ocupado pelo engenheiro 
Benjamin Mario Batista. 

Os novos di retores, segundo informou-se, deverão assumir efeti· 
vamente seus cargos após homologação de seus nomes em 
assembléia-geral, o que deverá ocorrer nos próximos meses. 

O diretor de planejamento da Usina, A. Borges, pediu férias e 
seu lugar foi ocupado por Geraldo Magela Pires de Melo. O diretor 
de engenharia, Antonio Carlos G. Pena, utilizou o mesmo recurso de 
pedir férias e também jâ foi substituído, segundo as informações. 

Embora não se tenha apurado o motivo da demissão de toda a 
dirctoria da CSN. comentava-se que a atitude estaria relacionada 
com pressões exercid.as pelo Banco Mundial. As pressões visariam 
afastar a direção que determinou critérios para compra do terceiro 
estágio de expansão da CSN, que não agradaram à entidade. 

"JORNAL DO BRASIL" 
21·8-76 

Condnuldde admlnlttradYI na COSIPA e CSN f dllcudda 

Circularam ontem no Rio informações de que as diretorins da 
Cia. Siderúrgica Nacional c da Cia. Siderúrgica Paulista estariam de· 
missionárias, ou sobre n mira dn SIDERBRÁS, que desejava substi· 
tu ir esses executivos. 

O prcsidenlc da COSIPA, Sr. Mario Lopes Leão, disse ontem 
cm São Paulo que nada sabe sobre este assunto c que tanto ele quan· 
to sua dirctoria ainda têm pelo menos três anos a cumprir à frente da 
empresa. No Rio, entretanto, as informações, apesar de basicamente 
no mesmo teor, estão entremeadas com outros acontecimentos, entre 
eles a existência de dificuldades para obtenção de recursos e a mâ uti· 
lização de equipamentos de Volta Redonda. 

QUE ACONTECE? 

A substituição prevista do diretor executivo Joubcrt Coscarclli 
Dinis' contribui para que as informações ganhem dimensões de ver· 
dade. De parte da diretoria da CSN, no Rio, nada existe de concreto 
sobre a questão da demissão de outros di retores ou sobre o desejo da 
SJDERBRÁS de mudar executivos. A mudança do diretor executivo 
é considerada como uma questão interna da empresa. 

Entretanto, vários fatores parecem indicar problemas, prin· 
cipalmente no que se refere aos financiamentos do Banco Mundial e 
ao prazo de instalação do terceiro alto-forno de Volta Redonda. 
Algumas noticias, não oficiais, demonstram que há algum tempo 
existe um clima de tensão entre a diretoria da CSN e a SJDERBRÁS. 
Enquanto a SJDERBRÁS considerava que os recursos para os pro· 
gramas de expansão estavam certos e garantidos, a CSN olhava essas 
informações com ceticismo, alegando que só admitia que esses re· 
cursos existiriam quando eles estivessem em caixa. Além disso, 
também extra-oficialmente, comenta-se que equipamentos importan· 
tes de Volta Redonda ficaram danificados quando a diretoria exigiu 
dos técnicos que os fizessem funcionar de qualquer forma para a visi· 
ta presidencial. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Não hã mais orado· 
rcs inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão, designando 
para a próxima, a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 54, de 
1976 (N9 2.558-B/76, na Casa de úrigem), que fixa prazo para 
domicilio eleitoral e filiação partidária para as eleições municipais de 
1976, tendo 

PARECER ORAL, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, favorável ao projeto com emenda 
que apresenta. 

-2-

Votação. cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 82, de 
1974 (n• I.463·Bf73, na origem). que institui a "anotação de 
responsabilidade ti:cnica" na prestação de serviços de engenharia, de 
arquitctura e agronomia, e dá outras providências, tendo 

PARECERES. sob n•s 116, 117 e518, de 1975, das Comissões: 

- de Legl!laçào Social, favorável ao projeto, com a emenda 
que apresenta de n• 1-CLS: 

- de Finanças, favorável ao projeto c contrário à emenda da 
Comissão de Legislação Social: c 

- de economia, (audiência solicitada cm plenário), favorável ao 
projeto com a emenda que apresenta de n9 2-CE. 

-3-

[)iscussào, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 57. de 
1976, da Comiss:lo Dirctora, que altera dispositivos do Regulamente 
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Adrninistr:llivo do Scn:tdo Federal, :tprovado pela Resolução n9 5H, 
de 1972, tendo 

PARECERES, sob nYs 575 c 576, de 1976, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade r: 
juridicidadc; c 

- de Finanças, favorúvcl. 

-4-

Discussão, cm primr:iro turno, do Projr:to de Lei do Sr:nado n9 

23, dr: 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a redução do 
art. 550, da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob nYs 504,505 r: 506, de 1976, das Lomissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadr:: 

- de Legislação Social, favorável: c 

- de Finanças, favorável. 

-5.-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado nY 07, de 1975, do Sr. Senador Geraldo Mesqui
ta, que dispõe sobre a aplicação, na Amazônia Ocidental, dos benefi
cias previstos na legislação em vigor, tendo 

PARECER, suo n• 517, de 1976, du Comissão: 
• 

- de C'onstituiçilo i: Jusliç11, pela injuridicidadc, com voto ven
cido, cm sr:parado, do Sr. Senador Leite Chavr:s. 

-6-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidadr: r: juridicidadr: nos termos do art. 296, do Regimento 
lntr:rno), do Projeto dr: Lr:i do Senado nY 83, de 1976, do Sr. Senador 
Adalberto Sena, que dá nova redução ao parágrafo único, do art. 
513, da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECER, sob nY 542, de 1976, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade c injuri
dicid:tdc, com voto vencido do Sr. Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)'- Está encerraela a 
Sessão. 

I Lel'all/a-se a Sessão às 15 horas e 45 minutos.) I' 
I. 

I. 

I. 



139~ Sessão da 2~ Sessão Legislativa da s~ Legislatura, 
em 31 de agosto de 1976 

PRESIDJ!:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, BENJAMIM FARAH, 
MARCOS FREIRE E LENOIR VARGAS 

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

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Lindoso - Jarbas 
Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José: 
Sarney- Petrõnio Portella- Mauro Benevides- Virgílio Távora 
- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Jessí: Freire- Marcos Freire 
- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Gilvan Rocha- Lourival 
Baptista- Luiz Viana - Ruy Santos- Dirceu Cardoso - Eurico 
Rezende- Vasconcelos Torres- Danton Jobim - Itamar Franco 
- Magalhães Pinto- Franco Montoro - Orestes Qui:rcia - Otto 
Lehmann - Saldanha Derzi - Leite Chaves - Evelásio Vieira -
Lenoir Vargas- Otair Bccker- Daniel Krieger. 

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

O Sr. JY-Secretário vai pro~eder à leitura do Expediente. 
f: lido o se~uinte 

EXPEDIENTE 

OF(CIOS: 

Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Depurados, encaminhando a 
revisão do Senado autógrafos dos seguintes projeros: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N.0 21, de 1976 

(N.0 5G-B/i6, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Conv~nio lnt!'rnacion:.l do C;•fé de Hl76. apmvado por ocasião da S~são Plenária, de 
3 de dezembro de 19i5, do Conselho da Orgauizaç:io Internac-ional d'l Café. 

O Cong-resso Nado na! decreta: 

Art. 1~ Fica apro1•ado o texto do Convénio Intemacionat do Café de 1976, aprovado por ocasião da Sessão 
Plenária, de 3 de dezembro de 1975, do Conselho da Organização Intemacional do Café. 

Art. 2'1 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

~U::SSAGE~f s.• 149, DE 1976 

Excrlentisslmos Senhores membros do Congresso Nacional: 

De conformidade com o disposto no Artigo 44, Inciso I, da 
ConstitUição Federal, tenho a honra de submeter à ·elevada_ con
sideração d~ Vossas Excelências, acompanhado de Exposlcao de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. o 
texto do Convénio Internacional do Cate de 1976, aprovado por 

Brasília, 7 de junho de 1976. - Ern~sto G~is~l. 

DPB/DAI/ ARC/Hfi/661.333 iOOl 

A Sua El<crlencia o Senhor 
Ernesto Gelsel, 

Preslclente da República. 

Senhor Presidente, 

Em 31 de mato de 1976. 

Como é do conhecimento de Vossa Excelóncla, o Conselho da 
Or!(anizacüo Internacional do Cale, em sua XXVIII Sessão, apro
vou, em reunião plenária de 3 de dezembro de 1975, o texto do 
Conl'rnlo Intcrnaclonnl do Café de 1976. 

2. O Convénio de !97fi é o terceiro de uma série de lnstr.t
mcntos do ~onero, dos quais o Brasil tem sido Parte Contratante 
e Nn cuja claboracão, por sua qualidade de maior produtor e 
exportador mundiÜ do café, tem sempre tido at!va e destacada 
partlr.lpa~ito. Resulta, como seus congéneres de 1962 e 1968, da 
dlsposlcüo da grande maioria das nações produtoras c consumido
ras de· dot.nr o mercado Internacional do produto de estrutur.l 
Institucional, fundamentada em m~canlsmo de controle do co
mercio. que lhe permita operar de forma ordenada, ~arnntindo 
recelins adequadas nos exportadores c abastecimento regular aos 
importadores 

3. O Convénio Internacional do Café de 1976 fol asstnado 
pelo Brasil a 17 de fevereiro último e já cont.R com a a.slnntura 
de nut rns ~randrs nnrürs produtoras, como n. Colómbla, e do~ 
prlnrlpals pni'e., con.;umldores. como os Estados Unido' ria 
Amt'rirn, n República 1"•clcral dn Alcm~nhn c a França. Devem 

suceder ao Convênio de 1968 que, desde D73, vem sendo prorrogado 
com suas clnu~ula.!l económicas suspen.::;as. 

4. O presente Conv~nlo é !ruto de árduo processo de nego
clacão, Iniciado em setembro de 1974. Representa. por lss" mesmo, 
cuidadoso equilíbrio entre direitos e deveres de Importadores e 
exportadores. alem de incorporar, com relação aos acordos an
tf"rior,...o:_ sizn:fir:ltlvn~; nvanr.ns rcnrritllai!; P anPr(PirnnmPnt.os 

pre~o. con~t1tuira m.strumcnto ut.u para o dl:sclplwamento do mt'!r
cado mundial do cate, com evidente beneficio para produtores e 
consumidores. 

5 O Rt•latt.;rÍ(I da Dclt·~aciin do Brasi! ii XVIIl Ses~ão· do 
Conselho da Organlzãçào Internacional do Cale, em anexo, con
tf'm :~mpia aprt'ciaçâo sobr~ JS antecrdl:'ntc.s hbtnrlcos do PI'C'!lP.nte 
acordo e soilr~ a C\'Olurão das nr~ocinçõPs, bem como anã.· 
lise pormenorizada d~ suas a, 10sl~õrs. comparando-as, quando 
apropnado. com o articulado do, 'ordos anteriores. 

6. Nestas condições, Senhor J esldente, por considerarmos de 
Interesse n•cional a ratiflcacão p .o Brasil do Convcnlo Intema
r.lon,ll do Cale de 1976, rncamlnh,,mos à alta apreciação de Vns3a 
Excdt·ncJ.t o atwxo projrto d<' m1·n · .. ~t'm para que .. ~;c Lal aprouve~ 
a Vossa Excrléncia, sej:.. n matcna submetida à apreclaçf<o do 
Congre."o :<:ar.lonal. 

Aproveitamos a oportunidade para reno\'nr a Vo"a Excclcnrb, 
Senhor Presidente, os protestos do no.••o mais profundo respeito. 
- Azrrodn da Sl!voira. 

CON\'ll:NIO INTERSACIO:S,\1, DO CAFI': DF. 1976 

Prrâmlmln 

Os Governa.' sl~natarlos deste Convénio, 

RC'c.onhC'ccndo a cxcrpclonal lmport.áncla do café para n.c; N'O· 
nomlas dP- muitos paisC's que dercndcm cütUidcrnvclJtiC'nte. d(';;tc 
produto parn sua.c; receitas ue exportacão e. por Cntlse::{umtl!, parA. 
a r.ontlnunçiw dC' .seus programa.~ de dc . .::.t'nvolvuncnto ccoraómtco e 
social; 
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conside-rando que uma estreita cooperação Internacional no 
comércio de cuté fomentara a diversltlcução económica e o desen
volvimento dos países produtoreB de café, reforçará aa relações 
politicas e econômlcaa entre produtores e consumidores e contri
buirá para aumentar o consumo de cate; 

Reconhecendo a convenlencla de evitar entre a produção e o 
consumo desequilíbrio capaz de provocar :.centuadas tlutuações 
de preço, prejudiciais a produtores e consumidores; 

Convencidos de que a adoçiio de certaa medldaa no plano Inter
nacional pode concorrer para corrigir os efeitos de tal desequllibrio 
e para garantir receita adequada aos produtores por melo de pre
ços remuneratlvos; 

Reconhecendo as vantr.gens decorrentes Íla cooperação tnterna
cto~al que resultou da aplicação dos convênios Internacionais do 
cate de 1962 e de 1968, 

Acordam o seguinte: 

CAPiTULO I 
ObjetiVO!i 

!\RTIGO 1.0 

Objetlvos 

Os objetlvos deste Convênio são: 

1.0 alcançar um equilíbrio razoavel entre a oferta e a procura 
mundiais de café, em baseB que assegurem, aos consumidores o 
abastecimento adequado .de c.afé a preços equitativos e, aos pro
dutores, mercados para. o cate a preços remuneratlvos, e que con
tribuam para um equlllbrla a longo prazo entre a produção e o 
consumo; 

2.0 evitar flutuações excessivas dos níveis mundiais de abas
tecimento, estoques e preços, que são prejudiciais tanto n produ
tores como a consumidores; 

3.0 contribuir para o desenvolvimento dos recursos proautlvos 
e para elevar e manter os mvels de emprego e de renda nos países
Membros, concorrendo, desse modo, para a obtenção de salarlos 
justos, padrões de vida mais elevados e melhores condições de 
trabalho; 

4.0 elevar o poder aquisitivo dos países exportadores de café 
pel:~: manutenção dos preços. em conformidade com os termos do 
paragrafo 1.0 deste artigo, e pelo Incremente do consumo; 

5.0 tom~ntar e aumentar, por todos os meios possíveis, o con
sumo de cate; e 

6.0 em termos gerais, reconhecendo a relação entre o comércio 
de café e a estabilidade econômica dos mercados de produtos Jn
dustrlals, Incentivar a cooperação Internacional no domínio dos 
problemas mundiais do café. 

ARTIGO 2.o 

Compromis."" C'erais dos Membros 
1.0 Os Membros se comprometem a conduzir sua politica co

mercial de maneira a que pof>Sam ser alcançados os objetlvos 
enunciados no arLigo 1.0 Os Membros se comprometem, ademais, a 
alcançar esses obJetlvos por meto da rigorosa observãncla das obri
gações e disposições deste Con vênlo. 

2.0 Os Membros reconhecem a necessidade de adotar políttcaa 
que mantenham os preços em níveis que assegurem remuneração 
adequada aos produtores. e procurem assegurar que os preços de 
café aos cons:1mldores não prejudlquem c. aumento desejavel de 
consumo. 

3.0 Os Membros exportadores comprometem-se a não adotar 
nem nlanter quaisquer db,.u.;lções governamentais que possam per
mitir a venda de café a p.w;es não-membros em condições comer
ciais rnals favorável~ do que aqueias que es·tão preparados a ofe
recer, ao '!lesmo ~mpo. aos Membros Importadores, t.omadas em 
constderaçao as praticas comerciais correntes. 

4.0 O Conselho procederá ã revisão periódica da observância 
daa dl.spostções do paragrafo 3.0 deste artigo, podendo requerer dos 
Membros o fornecimento das Informações adequadas, nos termos 
do artigo 53 . 

5.0 Os Membros reconhecem que os certificados de origem são 
u.:na fonte vital de Informações sobre o comércio de café. Nos pe
r!ados em que as quotas estiverem suspensas, recai sobre os Mem
bros exportadores a rcsponsabllldade pela correta utlllzação ao. 
certificados de origem. Contudo, embora esteJam desobrigados de 
exigir qut esse.s ccrtltlcados acompanhem as partidas de café quan
do as quotas não estiverem cm vigor, os Membros Importadores 
cooperarão plenamente com a Organização no recolhimento e na 
vcrlflcaçAo dos certificados relativos a partidas recebldM de palses 
exportadores Membros, a ttm de assegurar a todos os paises-Mem
bros acesso ao maior número de Informações passivei. 

CAPiTULO n 
Deflnlçõeti 

ARTIGO 3.o 

Detlniçõe~~ 

Para os tlns deste Convênio: 

1.0 "Café" significa o grão e a cereja do cafeeiro, seja em 
pergaminho, verde ou torrado, e Inclui o café moido, o descafelnado, 
o líquido e o solúvel. Estes termos tem o seguinte significado: 

a> "café verde" significa todo café na forma de grão descasca
do antes de ser torrado; 

b) "café em cereja seca" significa o fruto seco do cafeeiro· 
obtém-se o equivalente do eaté em cereja seca em café verde, mui: 
tlpllcandci o :oeso líquldo da cereja seca do Clfé por 0,50; 

c) "café em pergaminho" significa o grão de café verde envol
vido pelo pergaminho; obtém-se o equivalente do café em perga. 
minha em café verde, multiplicando o peso liquido do café em 
pergaminho por 0,80; 

d) "café torrado" significa o café verde torrado em qualquer 
grau e Inclui o café moido; obtém-se o equivalente do café torrado 
em café verde, multiplicando o peso liquido do café torrado por 
1,19; 

e) "café descafelnado" significa o café verde, torrado ou so
lúvel do qual se tenha extraído a cafeína; obtém-se o equivalente 
do café 'descatetnado em café verde, multiplicando o peso líquido 
do café verde, torrado ou solúvel descafelnado, respectivamente por 
1,00, 1,19 ou 3,00; (•) 

f) "café líquido" significa as partículas solúveis em água, obti
das do café torrado e apresentadaa sob forma liquida; obtém-se o 
equivalente do ente líquido em café verde, multiplicando o peso 
líquido das particulas desidratadas, contidas no café liquido, por 
3,00; (•) 

'' "café solúvel" significa as partículas deslaratadas, solúve!.s 
em água, obtidas do café torrado; obtém-se o equlvalen.te do café 
solúvel em café verde, multiplicando o peso liquido do café solúvel 
por 3,00. (•) 

2.0 "Saca" significa 60 quilos, ou 132,276 libras, de café verde; 
"tonelada" slgn!tlca uma tonelada metrlca de 1.000 qullogramaa, 
ou 2.204,6 libras; e "libra" significa 453,597 gramas. 

3,0 "AnO CafeeirO" SignifiCa 0 períOdO de UID anO, de J,O de 
outubro a 30 de setembro. 

4.0 "Organização", "Conselho" e "Junta" significam, respecti
vamente, a Organização Internacional do Café, o Conselho Interna
clonai do Café e a Junta Executiva. 

5.0 "Membro" significa uma Parte Contratante, Inclusive uma 
organização lntergovemamental, mencionada no paragrafo 3.o do 
artigo 4.0 ; um ou mais territórios designados com respeito aos 
quais tenha sido fel ta uma declaração de participação separada, 
nos termos do artigo 5.0 ; ou duas ou mais Partes Contratantes ou 
territórios designados, 'ou ambos, que participem da Organização 
como Grupo-Membro, nos termos dos artigos 6.0 ou 7.0 

6.0 '.'Membro exportador" ou "pais exportador" significa, res
pectivamente, um Membro ou pais que seja exportador liquido de 
café, Isto é, cujas exportações excedam as Importações. 

7.0 "Membro Importador" ou "pais Importador" significa, res
pectivamente, um Membro ou pais que seja Importador liquido de 
café, Isto é, cujas Importações excedam as exportações. 

8.0 "Membro produtor" ou "pais produtor'' significa, rP.spectl
vamente, um Membro ou pais que produza café em quantidades 
comercialmente significativas. 

9.0 "Maioria distribuída simples" slgnlt!ca a maioria dos votos 
expressos pelos Membros exportadores presentes e votantes, e a 
maioria dos votos expressos pelos membros Importadores presentes 
e votantes, contados separadamente. 

10. "Maioria dlstrlbuida de dois terços" significa a maioria 
de dois terços dos votos expressos pelos Membros exportadores 
presentes e votantes, e a maioria de dois terços dos votos expressos 
pelos Membros Importadores presentes c votantes, contados sepa
radamente. 

11. "Entrada em vlgt~r" significa, salvo disposição em con
trário. a data em que este Convênio entrar em vigor, seja provisó
ria ou definitivamente. 

12. '!Produção exportável" significa a produção total de café 
de urn. pa.lt exportador, em determinado ano cafeeiro ou ano-safra, 
menos o41u.DJe destinado ao consumo Interno no mesmo ano. 

• O tat.or de 3 llflri obJtto de ree,;ame e J)Oderi aer modttJeftdo J)~lo COnRe1ho 
• 1u1. dfl d!elllt'\H qut! venhAm a lf!T tomadM peloe competentefl orgAnlamoe 
lnt.tmaclona.i8. 
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lS. "Diaponlbllldade para exportação" significa a produção 
n:portãvel de ·um pala exportador, em detennlnado ano cafeeiro, 
acrexlda dos estoques acumulados em anos anteriores. 

14. "Direito de expottllção" slgnlflc!l o volume total de café 
que um Membro eatá autodzlldo a exportar, !lOS term\ls das várias 
dlllpoalc;õea deste Convênio, excluJdas IIB exportações que, nos ter
JDOII do artlgo 44, não 11ão debitadas a quotas. 

15. ,;Inauflclêncla" slgnltlca a diferença entre o direito de 
·exportação anual de um Membro exportador, em·determlnado ano 
weelro, e o' ~olume de café exportado por esse Membro, com 
destino a marcados em regime de quota, durante e53e ano cafeeiro. 

CAPtTULO m 
Membi'Ofl 

ARTIGO 4.0 

Partlelpaçiq na Or:anlzaçã.o 

1.o Cada Parte Contratante, juntamente com oa territórios aos 
quais se àpllca este COflvênlo, nos tennoa do parAgrafo 1.0 do artigo 
IK conatltulrá. um único Membro da Organização, salvo dl.$posição em contrArio dos ~!lOS 5.0 , 6.0 e,7,0 

2.o Um Membro pode pllllll&r de uma categoria para outra, 
~egundo condições que o Con~~elho estipule. 

s.o Toda referência feita ne~~te Convênio a um governo seró. 
1nterpretad.4 como. exte!!Siva à Co~n~~nldáde Económica Européia 
ou a qualquer· organlzac;ao lntregovemamental que tenha .compe
tência comparável para negociar, concluir e apllcar.convênloa 1nter
naclónw, em particular convênios sobre produtos de base. 

4.o 'T.al organização lntergovernamental não terá, ela própria, 
voto algum, mas, caso se vote sobre assuntos de sua -competência, 
terá direito a votar :Coletlvamente' em. nome de seus Estados Mem
bros. Nesse caso, os Estados Membros da organização lntergoverna
mental não poderio exercer Individualmente seu direito de voto. 

5.~ O dbposto no parAgrafo 1.0 do artigo 16 não se aplicará 
a uma tal ürgf.n!;;il.~!! !nt-erg::~~;"n!\m~ntaJ1 Q\19 poder;i, c;o~tudo, 
participar nos debates da Junta Executiva sobre wuntos ae sua 
cotnpeténcla. Caso se vote sobre assuntos de sua competência, e 
não obstante as dbposlções do parágrafo 1.0 elo artigo 19, oa votos 
que os !:atados Membros têm direito a emitir na Junta Executiva 
podem ser emitidos coletlvamente por qualquer desses. Estados. 

ARTIGO s.o 

Participação separada eom relação 
a. territórios desirnados 

TocllL Parte Contratante que seja Importadora líquida de café 
pode, em qualquer momento, mediante a potlflcação prevista !]O 
parágrafo 2.o ao artigo 64, declarar q!Je participa na Organlzaçao 
separadamente de qualquer dos territórios por ela designados, que 
sejam exportadores liqu!dos de café e por cujas relações lntema
clonab e&!a ?arte Contratante .seJa responsável Em tal caso, o te,r
rltório metropolitano e os territórios não-dealgnados con~~tltulrao 
um .úniCO Membro, e os territórios designados terão partlclplfção 
aeparada como Membros, se!a Individual ou coleth·amente, confor
me se indique na notlf!caç~. 

ARTIGO 6.o 

ParUclpação lniclal em rrupo 
1 o Duas ou mais Pa•tes Contrantes c;~ue sejam exportadoras 

liquidas de caté podem, mediante notificação apropriada ao Con
selho e ao Secretárlb-Oeral das Nações Unidas, ao :teposltar os 
respectivos Instrumentos de aprovação, ratificação, aceitação ou 
ade~~ão declarar que entram para a Organização como Grupo
Membro. o território, ao qual se aplique este Convênio, nos termos 
do parágrafo 1.0 do artigo 64, pode fazer parte de tal grupo, se o 
governo 'do Estado responsável por suas relações Internacionais 
houver feitO notificação nesse sentido, nos tennos do parAgrafo 
2.o· do artigo 64. TaJs Partes Contratantes e territórios designados 
devem satisfazer as seguintes condições: 

a> declarar que estão dispostos a assumir, Individual e cole
tlvamente, a responsabllldade Pelas obrigações do grupo; 

b) apresentar subseqüentemente ao Conselho prova satisfató
ria do ,aeguln te: 

I) de que o grupo tem a organlzaçilo necessária para aplicar 
urna politica cateelra comum, e de que. dispõem, juntamente com 
os outros Integrantes do grupo, dos meios para cumprir as obriga
ções decorrentes deste Convênio; e 

H) ou de que toram reconhecidos como grupo num acordo In
ternacional de café precedente; ou 

Wl de que têm uma politica comercial e econômlca comum 
ou coordr,nada com respeito ao café e uma politica monetária c 
finan<l!!irâ coordenada. bem como os órgãos neccaaárlos à sua exe-

cução, de modo que o Conselho se certifique de que o grupo es~ 
em condições de cu111prlr as obrlgaçõe, coletlvas contraidas. 

2.o o Grupo-Membro constituirá um único Membro da Orga
nização, devendo, porém, cada Integrante do grupo ser tratado 
individualmente, como Membro, no que diz re~~pelto aos assuntos 
decorrentes das seguintes disposições: 

a) art'g\ls ll, 12 e 20 do capitulo IV; 
b) artigos 50 e 51 do capitulo VIU; e 
c) artigo 67 do capitulo X. 

3.0 As Partes Contratantes e território designados que Ingres
sem coino Grupo-Membro especificarão o governo ou a organização 
que os representará no Conaelho em assuntos decorrentes deste 
Convénio, exceto oa especificados no parágrafo 2.0 deste artigo. 

-t." Os direitos de voto do Grupo-Membro serão os seguintes: 

a) o Grupo-Membro terA o mesmo número de votos báslcoa 
que um pais Membro que Ingresse M Organização a titulo Indi
vidual. Estes votos básicos serão. atrlbuidos ao governo ou à orga
nização representante do grupo, que deles dlsporA; 

bl no caso de uma votação sobre qualquer assunto decorrente 
das disposições do parAgrafo 2.0 deste artigo, os Integrantes do 
grupo podem dispor separadamente dos votos a eles atrlbuldos nos 
tennos dos parAgraf\ls 3.0 . e 4.0 do artigo 13, como se cada um 
deles tosse Individualmente Membro da Organização, exceto no 
que se refere aos votos básicos, que continuam atribuídos unica
mente ao governo ou à organização que represente o grupo. 

s.o Toda Parte Contratante ou território designado que taç11. 
parte de um Grupo-Membro pode, mediante notificação ao Con
selho, retirar-se do grupo e tornar-se Membro a título Individual. A 
retirada terá efeito a partir do momento em que o Conselho rece
ber a notificação. Se um dos Integrantes de um Grupo-Membro 
retirar-se desse Grupo, ou deixar de participar na Organização, oa 
dernab Integrantes do grupo podem requerer ao Con~~elho que 
mantenha o grupo1 o qual continuará a. existir, a menos que o 
Conselho riiO aprove o requerimento. Se o QI'\!,PQ-.Membro for d~
solvldo,- cada um dos seus lnkgrantes tomar-se-:!. Membro a título 
IndiVidual. O Membro que tive: deixado de pertencer a um grupo 
não pode tornar a Integrar-se em grupo algum durante a Vigência 
deste Convênio. 

ARTIGO 7.0 

Participação subseqüente em rrupo 

Doi.$ ou mais Membros exportadores podem, a qualquer •no
menta após este Convênio ter entrado em Vigor, requerer ao Con
selho autorização para se con~~tltuírem em Grupo-Membro. O 
Con~~elho aprovarA o requerimento, se considerar que a declaração 
telta pelos Membros e as provas por eles apresentadas satisfazem 
os requisitos do parágrafo 1.0 do artigo 6.0. Imediatamente após a 
aprovação, ficarA o Grupo-Membro sujeito às disposições dos 'pa
rAgrafes 2.o, s.o, 4.o e s.o daquele artigo. 

CAPíTULO IV 

Orpubação e Administração 

ARTIGO 8.0 

Sede e estrutura da Orranbação Internacional do Café 
1." A OrganizaÇão Internacional do Café, estabelecida pelo 

Convênio de 1962, continua em existência a fim de executar as 
disposições deste Convênio e superintender o seu funcionamento. 

2.o A Organização tem sede em Londres, a menos que o Con
selho, por maioria dlstrlbulda de dois terços, decida de outro modo. 

3.o A Organização exerce as suas !unções por Intermédio cl.~ 
Conselho Internacional do Café, da Junta Executiva, do Dlretor
Executlvo e de seus funcionários. 

ARTIGO 9.0 

Composição do Conselho Internaelonal do Café 

1,0 A auto'rldade suprema da Organização é o Conselho In
ternacional do Café, que é composto por todos os Membros da 
Organização, 

2.o Cada Membro designará, para o Conselho, um represen
tante e, se assim o desejar, um ou mais suplentes, podendo Igual
mente designar um ou mais assessores do representante ou de 
seus suplentes. 

ARTIGO 10 

Poderes e fanções do Conselho 

to o Conselho fica Investido de todos os poderes que lhe são 
espccl!lcamente conferidos por este Convênio, e tem os poderea o 
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deaempenha 1111 funçõea necesaárlu t. execução dllll cl.laposlçõea 
deste Conv~lo. 

2.0 O· OOnselho, por maioria dlstrlbulda de doia terços, esta
belecerá 1111 norm1111 e os regulamentes necesaárlos à execução de1te 
Convento e com o meamo compatlvels, l.m:luslve o seu próprio re
gimento Interno e os regulamentos financeiros c do pes.soal da 
Organização. O Conselho pode estabelecer, em seu regimento, um 
processo que lhe permita, sem se reunir, decidir sobre questões 
especl!lcas. 

3.0 O Conselho manterá em arquivo a documentação neces
a~rla ao desempehho das funções que lhe atribui este Convento e 
toda a demais documentação que considere conveniente. · 

ARTIGO 11 

Elelçio do Presidente e dos Vlee-Prcsldentelll 
to Conselho 

1.0 O OOnselho elegerá, para cada ano cafeeiro, um Presidente 
e um primeiro, um segundo e um terceiro Vlce-Presldentes. 

2.0 Como· regra geral, tanto o l':esldente como o primeiro 
Vlce-Presldente serão eleitos seja de•1tre os representantes dos 
Membros exportadores, seja dentre os representantes dos Membros 
Jmportadores, e o sesundo e o terceiro Vh.:e-Presldentes se'rão elei
tos dentre os representantes da outra uategorla de Membros. De 
ano•para ano cafeeiro, esses cargos serão desempenhados alterna
damente por Membros da& du1111 categorl1111. 

3.0 Nem o Presidente nem nenhum dos Vlce-Presldentes, no 
exerclclo da presidência, terá direito a voto. Nesse caso, o respec
tivo suplente exerce os direitos de voto do Membro. 

ARTIGO 12 

Sessões do Conselho 
Como regra geral, o Conselho reunlr-se-á duas vezes por ano 

em sessão ordinária, podendo reunir-se em sessões extraordinárias, 
se assim o decidir. Podem Igualmente celebrar-se sessões extraor
~~~ .. ~P~~~.:!~!a.~a ~unta Executlyv., 11eja, g~ c!!!~~ :0!:::!:::;, 
.. , ...... wu uu vurJ.u:s .Mem::t: ~!!Ç ~~í1ham de, pelo menos. 200 
votos. As sessões do Conselho serão convocadas com uma ahtece
dêncla de, pelo menos, 30 dias, exceto em casos de emergência .. 
Salvo decisão em .contrãr!o do Conselho, as sessões reallzar-se-ão 
na sede da Organização. 

ARTIGO 13 

Votos 
1.0 Os Membros exportadores ii!sporão conjuntamente de 1.000 

votos e os Membros Importadores disporão conjuntamente de 1.000 
votos1 dlstribuldos entre os Membros de cada uma das categorias, 
lato e, Membros exportadores e Importadores, respectivamente -
como estipulam os parágrafos seguintes deste artigo. 

2.° Cada Membro disporá . de 5 votos básicos desde que o 
número total de votos básicos em cada uma das categorias não 
exceda 150. Caso haja mais de 30 Membros exportadoref ou mais 
de. 30 Membros Importadores, o número de votos básicos de cada 
Membro dessa categoria será ajustado, de modo que o total de 
votos básicos em cada categoria não ultrapasse 150. 

3.0 ,Os Membros exportadores, que segundo •o Anexo 1 têm 
uma quota Inicial de exportação anual de 100.000 sacas ou mais 
mas Inferior a 400.000, terão, além ·dOs votos básicos .:~s votos Indi
cados na coluna 2 do Anexo 1. o Membro exPortador ,que, nos ter
mos do parágrafo 5.0 do artigo 31, optar por ter quota básica não 
será abrangido pelas disposições deste parágrafo. 

4.0 Observadas as disposições do artigo 32, serão os restantes 
votos dos Membros exportadores dl'lldldos entre os Membros que 
têm quota básica de maneira proporcional ao volume médio de 
suas respectivas exportações de café oom destino a Membros Im
portadores nos anos cafeeiros de 1968/69 a 1971/72 Inclusive. Is.so 
constituirá a base de votação desses Membros exportadores até 31 
de dezembro de 1977. A partir de 1.o de janeiro de 1978, os restantes 
votos dos Membróa exportadores que têm quota básica serão cal
culados proporcionalmente ao volume médio de suas respectivas 
exportações de café com destino a Membros Importadores, do 
seguinte modo: 

A partir de 1.0 de janeiro de: Anos cafeeiros 

1978 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1976177 
1979 1970171, 1971/72, 1976/77, 1977178 
1980 1971/72, 1976/77, 1977/78, 1978179 
1981 1976177, 1977/78, 1978/79, Hl79/80 
1982 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81 

5.0 011 votos restantes dcs Membros Importadores serl!.o dlvl· 
dldos entre estes Membros proporcionalmente ao volume médio de 
suas respectivas Importações de café nos três anos civis prece· 
dentes. 

Cl.0 A distribuição dos votos será determinada pelo Conselho, 
nos termos deste artigo, no Inicio de cada ano cafeeiro, perma
necendo em vigor durante esse ano. exceto .nos casos previstos nos 
parágrafos 4.0 e 7.o deste artigo. 

7.0 Sempre que ocorrer qualquer modl!lcação no número de 
Membros da Organização, ou os direitos de voto de um Membro 
torem suspensos ou restabelecidos, nos termos dos artigos 26, 42, 
45 ou 58, o Conselho procederá à redlatrlbulção dos votos, de acor
dCI com o que dispõe este artigo. 

8.0 Nenhum Membro pode cilspo'r de mala de 400 votos. 
9.0 Não se admite !ração de voto. 

ARTIGO 14 

Procedimento de votação DO Conselho 

1.° Cada Membro disporá de todos os votos a que tem direito, 
mas não os poderá dividir. Qualquer Membro pode, no entanto, 
dispor de forma diferente dos votos que lhe são atrlbuldos nos 
termos do parágrafo 2.0 deste artigo. 

2.0 Todo Membro exportador pode autorizar outro Membro 
exportador, e todo Membro Importador pode autorizar outro Mem
bro Importador a representar seus Interesses e exercer seu direito 
de voto em qualquer reunião do Conselho. Não se aplicará, neste 
caso, a llmltação prevista no parágrafo a.o do artigo 13. 

ARTIGO 15 

Decisões do Conselbo 

1.0 Salvo disposição em contrário, todas ns decisões e toda.s 
as recomendações do Conselho são adotadas por maioria distrl
bulda simples. 

2.0 As decisões do Conselho que, segundo este Convênio, e:d
jam a maior!:. distribuída de dois terços, obedecerão ao seguinte 
procedimento: 

a) se a moção não obtém a maioria dlst.rlbuida de dois terços, 
em virtude de voto negativo de, no máximo, três Membros expor
tadores, ou de, no máximo, três Membros Importadores, ela é 
novamente submetida a votação dentro de 48 horas, se o Conselho 
assim o .decidir por maioria. dos Membros presentes e por maioria 
distribuída simples; 

b) se, novamente, a moção não obtêm a. maioria dlstrlbulda 
de dois terços de votos, em virtude do voto negativo de um ou 
dois Membros exportadores, ou de um ou dois Membros Importa
dores, ela é novamente submetida a votação, dentro de 24 horas, 
desde que o Conselho assim o decida por maioria dos Membros 
presentes e por maioria dlstrlbuida simples; 

c) se a moção não obtém ainda a maioria dlstrlbuida de dois 
terços na terceira votação, em virtude do voto negativo de apenns 
um Membro exportador, ou de apenas um Membro Importador, ela 
é considerada adotada; e 

d) se o Conselho não submeter a moção a nova votação, ela 
é considerada reJeitada. 

3.0 Os Membros comprometem-se a aceitar como obrlgatórla.s 
todas as decisões que o Conselho adote em virtude das disposições 
deste Convênio. 

.o\RTIGO 16 

Composição da Junta 
1.0 ' A Junta Executiva. será. constltuida por oito Membros 

exportadores c por ol to Membros Importadores, ele! tos por cada 
ano cafeeiro nos termos do artigo 17. Os Membros podem ser 
reeleitos. 

2.° Cada Membro da JWlta designará um representante e, 
se assim o desejar, um ou mais suplentes, podendo Igualmente 
d~slgnar um ou mais assessores do representante ou dos suplentes. 

3.0 A Junta Executiva terá um Presidente e um Vlce-Pre
sldonte que são eleitos pelo Conselho para cada ano cafeeiro e que 
podem ser reeleitos. Nem o Presldent.e nem o Vlce-Presldcnte no 
cxcrciclo da presidência têm direito de voto. Se um representante 
é eleito Presidente, ou se o Vlce-Prcsldente exerce a prr.sldêncla, 
vota em seu lugar o respectivo suplente. Como regra geral, o Pre
sidente c o Vlcc-Prcsldente para cada ano cafeeiro serão eleitos 
dentre os representantes da mesma categoria de Membros. 

4." A Junta reunlr-se-á normalmente na sede da Organização, 
embora possa reunir-se em outro local. 
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ARTIGO 17 

Eleição da Janta 
1.0 Os membros exportadores e lmportadore.s da Junta serão 

eleitos em se.s:~ão do Conselho pelos membros exportadores e Im
portadores da Organização, respectivamente. A eleição dentro de 
cada categoria obedecerá às disposições dos parágrafos seguintes 
deste artigo. 

2.° Cada Membro votará por um só candidato, conferindo-lhe 
todos os votos de que dispõe nos termos do artigo 13. Um Membro 
pode conterlr a outro candlda to os votos de que disponha nos ter
mos do parágrafo 2.o do artigo 14. 

3.0 Os oito candidatos que receberem o maior número de 
TOtos são eleitos, mas nenhum candidato será eleito, no primeiro 
escrutínio, com menos de 75 votos. 

4.0 Se, de acordo com o disposto no parãgrato 3.0 deste artigo, 
menos de oito candidatos torem eleitos no primeiro e.scrutinio, 
proceder-se-à a novos escrutínios, dos quais só participarão os 
Membros que não houverem votado por nenhum dos candidatos 
eleitos. Em cada escrutínio, o mínimo de votos necessários para 
aer eleito .diminui sucessivamente de cinco unidades, até que os 
oito candidatos tenham sido eleitos. 

s.o O Membro que não houver votado por nenhum dos. Mem
bros ele~tos atribuirá seus votos a um deles, respeitado o disposto 
nos paragratos s.o e 7.0 deste artigo. 

6.0 Considera-se que um Membro dispõe dos. votos que re
c~beu ao ser eleito bem como dos votos que lhe sejam atribuídos, 
nao podendo, contudo, nenhum Membro eleito dispor de mais de 
499 votos. 

7.0 Se os votos obtidos por um Membro eleito ultrapassarem 
499, os Membros que nele votaram, ou que a ele atribuíram seus 
votos, providenciarão entre si para tjue um ou mais lhe retirem 
os votos e os con!lram ou trans!lram a outro Membro eleito, de 
modo que nenhum dos eleitos receba mais de 499 votos. 

ARTIGO 18 

Competência da Junta 

1.0 A Junta é responsável perante o Conselho e tunclona sob 
sua dlreção geral. 

2.0 O Conselho pode, por maioria distribuída de dois terços, 
delegar à Junta o excrclclo de qualquer ou de todos os seus po
deres, com exceção dos seguintes: 

a) aprovação do orçamento administrativo e· tlxação das con
tribuições, nos termos do artigo 25; 

b) suspensão dos direitos de voto de um Membro, nos termos 
dos artigos 45 ou 58; 

c) dispensa das obrl~ções de um Membro, nos termos do 
artigo 56; 

d) decisões sobre lltigtos, nos termos do artigo 58; 

e) estabelecimento das condições para adesão, nos termos 
do artigo 62; 

f) decisão determinando a exclusão de um Membro, nos ter
mos do artigo 66; 

r> decisão a respeito da renegociação, prorrogação ou ter
minação deste Convênio, nos termos do artigo 68; e 

h) recomendação aos Membros de emendas ao Convênio, nos 
termos do artigo 69: 

3.0 O Conselho pode, a qualquer momento, por maioria d1stri
buida simples, revogar quaisquer poderes que tenha delegado à 
Junta. 

ARTIGO 19 

Procedimento de Votação na Junta 
1.° Cada Membro da Junta disporá dos votos por ele recebidtlll 

nos termos dos parágrafos 6.o e 7.0 do artigo 17. Não será permitido 
o voto por procuração. Não será permitido aos membros da Junta 
d.tvldlr os seus votos . 

2.0 Toda deelsão da Junta exlglri maioria Igual à que seria 
necessária para ser tomada pelo Conselho. 

ARTIGO 20 
Quorum para o Conselho e para a Junta 

1.0 O q,prum para qualquer reunião do Conselho consistirá 
na presença Cla maioria dos Membros que detenham a maioria dls· 
trlbulda de dois terços do total dos votos. Se não houver quorum 
na hora marcada para a abertura de uma reunião do Conselho, 
P<>de o Presidente adiar· a abertura da reunião para, no mini mo, 
trê1t horas mais tarde. Caso não haja quorum à nova hora fixada, 
pode o Presidente adlar uma vez mais a abertura da reunião do 

Conselho por, no mlnlmo, três horas. Estes adiamentos podem re
petir-se até haver quorum à hora marcada. A representação nos 
termos do parágrato 2.o do artigo 14, será considerada como' pr&
sença. 

2.0 O quorum para qualquer reunião da Junta consistirá na 
presença da maioria dos membros que detenham a maioria distri
buída de dois terços do total de votos. 

ARTIOO :!1 

Dlretor Exoeutlvo e Pessoal 
1.0 Com base em recomendação da Junta, o Conselho deslg

na~á .o Dlretor Executivo. As respectivas condições de emprego 
serao estabelecidas pelo Conselho e devem ser análogas às de tun
clonárlos de Igual categoria em organizações lntergovernamentals 
&mUares. 

2.0 O Dlretor Executivo é o principal funcionário administra
tivo da. Organização, sendo responsável pelo cumprimento das 
!unções que lhe competem na administração deste Convênio. 

3.0 O Dlretor Executivo nomeará os restantes tunclonárlos de 
acordo com o regulamento estabelecido pelo Conselho. 

4.0 Nem o Dlretor Executivo nem nenhum tunclonárlo deve 
ter Interesses financeiros na Indústria, no comércio ou no trans-
porte do caté. · 

5.0 No exercício de suas tunções, ·o Dlretor Executivo e os 
funcionários não solicitarão nem receberão Instruções de nenhum 
Membro, nem de nenhuma autoridade estranha á Organização. 
Devem abster-se de atos Incompatíveis com a sua condição de 
funcionários Internacionais, respo,;sávels unicamente perante a 
Organização. Os Membros comprometem-se a respeitar o caráter 
exclusivamente Internacional das responsabilidades do Diretor 
Executivo e dos funcionários e a não tentar lntluenciá-los no d&
sempenho de suas !unções. 

ARTIGO 22 

Cooperação com outras Orpnizações 
O Conselho pode tomar as providências que julgue aconselhá

veis· para consultar e cooperar com as Nações Unidas, suas agên
cias especializadas, e outras organizações lntergovernamentals 
competentes. O Conselho pode convidar essas organizações e quais
quer outras que se ocupem de caté a enviar observadores às suas 
reuniões. 

CAPíTULO V 
Prlvllépos e Imunidades 

ARTIGO 23 
f'rlvllépos e Imunidades 

1.0 A Organização possui personalidade jurídica. Ela é do
tada, em especial, da capacidade de tlrmar contratos, de adqui
rir e de dispor de bens móveis e Imóveis e de demandar em juizo. 

2.0 O status, os privilégios e as Imunidades da Organização, 
do Dlretor Executivo, do ~essoal e peritos, bem como dos repre
sentantes de Membros Q.Ue se encontrem no território do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte com a finalidade de 
exercer suas funções, continuarão sendo governados pelo acordo 
de sede celebrado, em 28 de maio de 1969, entre o Ooverno do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (a seguir chamado 
"governo do país-sede") e a Organização. 

3.0 O acordo mencionado no parágrafo 2.0 deste artigo· será 
Independente deste Convênio, podendo no entanto terminar: 

a.) por acordo entre o governo do pais-sede e a Organização; 
b) na eventualidade da sede da Organização ser transferida 

do território do governo do pais-sede; ou 
c) na eventualidade da Organização deixar de existir. 
4.0 A Organização pode celebrar com outro ou outros Mem

bros acordos, a serem aprovados pelo Conselho, relativos aos pri
vilégios e Imunidades que sejam Indispensáveis ao funcionamento 
conveniente deste Convênio. 

5.0 Os governos dos paises Membros, com exceção do pais-sede, 
concederão à Organização as mesmas facilidades que são conte
ridas às agências especializadas das Nações Unidas em matéria de 
rest.1çõcs monetárias e cie cAmbio, manutenção de contas ban
cárias e transferência de dinheiro. 

I'JAPITULO VI 
Finanças 

ARTIGO 24 
Finanças 

1.0 As despesas das delegações ao Conselho e dos represen
tantes na Junta ou em qualquer das comissões do Conselho ou da 
Junta serão financiadas pelos respectivos governos. 
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2.o As demais despeaaa neeessãrta.s l admlnlatraçAo dÕ Oon
Yc!nlo aerr.o tlnanclada.s por contribuições anuata doa Membroa, 
tlxadaa nos termoa do artigo 25, O Conselho pode, todavia, exigir 
o pagamento de emolumentoa por determlnadoa servlçoa. 

3.o o exerc!clo financeiro da Organização colneldln\ com o 
ano cafeeiro. 

ARTIGO 25 
Aprovação do Orçamento c Fixação de Contribuições 

1.o Durante o segundo semestre de cada exerciclc. financeiro, 
o Conselho aprovará o orçamento administrativo da Organização 
para o exercício financeiro seguinte e fixará a contribuição de 
cada Membro para esse orçamento. · 

2.0 A contribuição de cada Membro para o orçamento de caaa 
exerciclo t!nancelro é proporcional à relação que existe, na data 
em que !õr aprovado o orçamento para aquele exerclclo financeiro, 
entre o número de seus votos e o total doa votos de todoa oa 
Membros. Se, todavia, no Inicio do exerclclo financeiro para o qual 
!oram rixadas as contribuições, houver alguma modl!lcação na 
distribuição de votos entre os Membros, em virtude do disposto 
no parágrafo 6.0 do artigo 13, as contribuições correspondentes a 
esse exerclclo serão devidamente ajustadas. Para fixar aa contri
buições, o número de votos. de cada Membro será determinado sem 
tomar em consideração a eventual suspensão dos direitos de voto 
de um Membro ou qualquer redistribuição de votos que dela possa 
resultar. 

o A contribuição Inicial de qualquer Membro, que entre 
para a Organização depois de o Convênio ter entrado em vigor é 
fixada pelo Conselho com base no número de votos que lhe são 
atrlbuldos e em função do período restante do exerclcio financeiro 
em curso, permanecendo Inalteradas as contribuições fixadas aoa 
outros Membros, para esse exercício financeiro. 

ARTIGO 26 
Pap.mento das Contribuições 

1.o As contribuições para o orçamento administrativo de cada 
exercício financeiro serão pagas em moeda livremente conversível 
e exigíveis no prl_melro dia do respectivo exercício. 

2.0 Se um Membro não tiver pago Integralmente a contri
buição para o orçamento administrativo, dentro de seis meses a 
contar da data em que tal contribuição é exigível, ficam suspensos 
até que tal contribuição seja paga, tanto os seus direitos de votÓ 
no Conselho como o direito de dispor dos seus votos na Junta. 
Todavia, a menos que o Conselho assim o decida por maioria dis
tribuída de dois terços, tal Membro não fica privado de nenhum 
outro direito nem eximido de nenhuma das obrigações que lhe 
Impõe este Convênio. 

3.0 Os Membros, cujos direitos de voto tenham sido suspensos 
nos termos do parágrafo 2.0 deste artigo ou nos termos dos artigos 
42, 45 ou SR, permanecerão, entretanto, responsáveis pelo paga
mento de suas respectivas contribuições. 

ARTIGO 27 
Verificação e publicação das Contas 

O mais cedo possível após o encerramento de cada exerclclo 
financeiro, será aprP..Sentada ao Conselho, para aprovação e publi
cação, a prestação de contas das receitas e despesas da Organi
zação referente a esse exercício, verltlcada por perito em conta
bilidade e Independente da Organização. 

CAPíTULO VII 

Rerulamentação das Exportações e Importações 

ARTIGO 28 
Disposições Gerais 

l 0 Toda.s as decisões do Conselho relativas às disposições 
deste Capitulo serão adotadas por maioria dlstrlbuida de dois 
terços. 

2.0 A palavra "anual" significa, neste capitulo, qualquer pe
ríodo de doze meses estabelecido pelo Conselho. Entretanto 0 
Conselho pode adotar providências para que as disposições d~ste 
capitulo sejam aplicadas )X)r períodos de mais àe doze meses. 

ARTIGO 29 
Mercados em re~me de Quotas 

Para os efeitos deste Convênio, o mercado mundial de café 
é dividido em mercados de países Membros, sujeitos ao regime de 
quota.~. e mercados de pai.ses ni10 membros, Isentos do regime de 
QUOtas. 

ARTIGO 30 
Quota.• B.U.Ica~ 

1.• ObS!'rvadM .as disposições dos artigo.• 31 e 32, cada Mem
bro exportador tera direito a uma quota básica calculada de 
acordo com o dlsposl.o nootc artii;O. 

2.o Se, nos t&rmoa do artigo 33, as quotas entrarem em. vigor 
durante o ano cafeeiro de 1976/77, a quota básica, a ser utilizada 
para a distribuição da parcela fixa das quotas, aen\ calculada oom 
base no volume médio das exportações de cada Membro exportador 
com destino a Membros Importadores, nos anos cafeeiros de 1968-69 
a 1971-72. Esta distribuição da parcelr. fixa permanecerá em vigor 
até que as quotas sejam .suspensa, pela primeira vez, noa termos 
do artigo 33. 

3.o caso as quotas não sejam estabelecidas no ano cafeeiro 
de 1976/77;·mas entrem em vigor durante o ano cafeeiro de 1977-78, 
a quota básica, a ser utilizada para a distribuição da parcela fixa 
daa quotas, .será calculada tomando para cada Membro exportador 
a mais .alta das seguinte quantidades: 

a) a volume de suas exportações com destino a Membros 
Importadores durante 1976177, calculado com base em Informações 
obtidas dos certl!lcados de origem; ou 

b) o flúmero resultante da apllcaçã.o do método previsto no 
anterior parágrafo 2.0 deste artigo. 

Esta distribuição da parcela fixa pennanecerá em vtcor até que 
as quotas sejam suspensas pela· primeira vez, nos termos do ar
tigo 33. 

4.o caso as quotas entrem em vigor pela primeira vez,· ou 
sejam restabelecidas, durante o ano cafeeiro de 1978/79, ou em 
data posterior, a quota básica, a ser utlllzada para a distribuição 
da parcela tlxa das quotas, . será calculada tomando para cada 
Membro exportador a mais alta das seguintes quantidades: 

a) a média do volume de suas exportações com destino · a 
Membros Importadores, nos anos cafeelroa de 1976/77 e de 1977/78, 
calculada com base em Informações obtidas dos certificados de 
origem; ou 

b) o número resultante da aplicação do método previsto :oo 
parágrafo 2.0 deste artigo. 

5.° Caso as quotas sejam estabelecidas nos termos do parágrafo 
2.0 deste artigo, e, posteriormente, suspensas, o seu restabeleci
mento durante o ano cafeeiro de 1977178 obedecerá às dlsposlçõea 
do parágrafo 3.0 deste artigo e do parágrafo 1.0 do artigo 35. O 
restabelecimento de quotas durante o ano cafeeiro de 1978/79 ou 
em qualquer ano posterior, obedecerá às disposições do parág{-afo 
4.o deste artigo e do parágrafo 1.0 do artigo 35. 

ARTIGO 31 
Mcmb1'05 e:~:portadores isento9 de quota básica 

1.0 Observadas as disposições dos parágrafos 4.0 e 5.o deste 
artigo, não será atribuída quota básica aos Membros exportadores 
relacionados no Anexo 1. Observadas as disposições do artigo 33 
caberá a esses Membros, no ano cafeeiro de 1976/77, a quota iniciai 
de exportação anual Indicada na coluna 1 daquele Anexo. Obser
vadas as disposições jo parágrafo 2.0 deste artigo e as do artigo 33, 
as quotas desses Membros em cada um dos anos cafeeiros subse
qüentes serão aumentadas: 

a) de 10 por cento da quota Inicial de exportação anual no 
caso dos Membros cuja quota Inicial de exportação anual é Inferior 
a 100.000 sacas; e 

b) de 5 por cento da quota Inicial de exportação anual no 
caso dos Membros cuja quota Inicial de exportação anual é de 
100.000 sacas ·ou mais, mas Interior a 400.000 sacas. Para os fins 
de fixação da.• quotas anuais dos referidos Membros, conslderar
se-á que estes aumentos anuais tiveram efeito a partir da entrada 
em vigor deste Convênio, sempre que sejam estabelecidas ou res
tabelecidas as quotas, r/Js termos do a trigo 33. 

_2.0 Os Membros ~eferldo.s no parágrafo 1.0 deste artigo notlt!
carao ao Con8elho, ate 31 de julho de cada ano, o provável volume 
de café dlsponívei- para exportação no ano cafeeiro seguinte. o 
volume indicado pelo Membro cxportaàor constituirá sua quota para 
o ano cafeeiro segulnt.c. desde quP. não ultrapasse o limite per
mitido pelo parágrafo 1.0 deste artigo. 

3.0 Quando a quota anual de um Membro exportador a que 
tiverem sido atribuídas menos de 100.000 sacas de quota Inicial de 
exportar,ão anual, atingir ou ultrapa,;sar o limite de 100.000 sacas 
mencionado no paragrafo 1.0 deste artigo, ficará es.~e Membro su
jeito às disposições aplicáveis aos Membros exportadores cuja quota 
Inicial de exportação anual c de 100.000 sacas ou mais, mas Inferior 
a 400.000 sacas. 

4.0 Quando a quota anual de um Membro exportador, a que 
tiverem sido atrlbulda.~ meno.~ de 400.000 sacas de quota inicial 
de exportação anual, atingir o limite de 400.000 s.acas mencionado 
no parágrafo 1.0 deste artigo, ficará es.~e Membro su leito às dis
posições do artigo 35, estabelecendo-lhe o Conselho 'a respectiva 
quota básica. 

5.~ TOdo Membro exportador relnclonndo no Anexo I, que ex
portar 100.000 sacas ou mais, pode, a qualquer momento, solicitar 
ao Conselho Que lhe c~tnbcleca uma quol.n bMir.a. 
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6.0 Oe Membros cuju quotas anuala aejam Inferiores a 100.000 
ucas nAo ficarão aujeltoa àa dlaposlçiio dos II'U&'OS so e 37, 

ARTIGO 32 
Dlspo61çóea para o aJIIIRamento de •no&u báalcu 

_1.0 O Conaelho aju~tará as quotu bá.slcas resultantes da apll
caoao do dl:lpoato no artigo 30, aempre que ae tomar Membro deste 
Convênio um paia Importador que não era membro nem do Convê
nio Internacional do Café de 1968 nem do Convênio Internacional 
elo Café de 1968 Prorrogado. 

2.0 O ajuatamento mencionado no parágrafo 1.o deste artigo 
levará em conta ou a média das exportações de cada Membro ex
portador com destino ao pais importador em apreço no perlodo 
de 1968 a 1972, ou a participação de cada Membro eXportador na 
média das Importações daquele pala, durante o mesmo periodo. 

3.0 O Conaelho aprovará os dados que devem servir de base 
para os cálculos necessários ao aJustamento das quotas básicas bem 
como os critérios a seguir para aplicar as disposições d~•te artigo. 

ARTIGO 33 
Disposições para o es&abelecimento, saspensão e 

restabelecimento de Quotas 
1.0 A menos que o Conllelho decida de outro modo u quotas 

entrarão em vigor a qualquer momento da vigência deste' convênio: 
a) se o preço Indicativo composto permanecer, em média, por 

20 dias consecutivos de mercado, igual ou Inferior ao Umlte má
ximo da faixa de preços, estabelecida pelo Conselho nos termos 
do artigo 38 e então em vigor; 

b) na faixa de uma decisão do ConselhO estabelecendo uma 
faixa de preços: 

i) se a média dos preços Indicativos dos catés ou~s Suaves 
e Robustas permanecer, em média, por 20' dias consecutivos de 
mercado, Igual ou Inferior à. média desses preços no ano civil de 
1975, segundo os reglstros conaervados pela Organização durante 
a vigência do Convênio Internacional do Caté de 1968 Prorrogado; 
ou 

li) observadas as disposições do parágrafo 2.o deste artigo, se 
o preço indicativo composto, calculado nos termos do artigo 38, 
permanecer, em média, por 20 dias consecutivos de mercado, 15 
por cento ou mais abaixo Ida média do preço Indicativo composto 
do ano cafeeiro precedente, durante o qual este Convênio esteve 
em vigor. 

Não obstante as dlsposlc;ões precedentes deste parágrafo, as 
quOtas não serão estabelecidas, ao entrar em vigor este Convênio, 
a não ser que •·média dos preços-Indicativos dos catés' Outros Sua
ves e Robuatas permaneça, em média, nos 20 dias consecutivos de 
mercado imediatamente anteriores àquela data, igual ou Inferior 
à média desses preços no ano civU de 1975. 

2.0 Não obstante o dlspoato no lnclso 11 da allilea b do pará
grafo 1.0 deste artigo, as quotas não entrarão em vigor, a menos 
que o Conselho decida de outro modo, se a média dos preços indi
cativos dos cafés Outros Suaves e Robuatas permanecer, em média, 
por 20 dias consecutivos de mercado, 22,5 por cento ou tna1s acima 
da média desses preços no an.o civil de 1975. 

3.0 Os preços indicados no inclllo I da allnea b do parágrafo 
1.o e no parágrafo 2.0 deste artigo serão revistos e poderão Ber 
modificados pelo Conselho, antes de 30 de setembro de 1978 e 
antes de 30 de setembro de 1980. 

4.0 A menos que o Conselho decida de outro modo, as quotas 
Rrão suspenaas: 

a) se o preQO indicativo compoato permanecer, em média, por 
20 dias conaecutivos de mercado, 15 por cento acima do limite 
máximo da faixa de preços, estabelecida Delo Conaelho e então 
em vigor; ou 

b) na falta de uma decisão do Conselho estabelecendo uma 
faixa de preços, se o preço Indicativo compoato permanecer, em 
média, por 20 dias conaecutlvos de mercado, 15 por cento ou mais 
acima da média do preço indicativo composto do ano civil pre
cedente. 

5.0 A menos que o Conselho decida de outro modo, as quotas 
serão restabelecidas, após a suspensão prevista nos termos do pa
rágrafo ·4.0 deste artigo, de acordo com as dl8posições dos aeus 
parágrafos 1.o, 2.o e 8.o 

8.0 Sempre que satisfeitas as condlç6es de preço pertinentes 
mencionadas no parágrafo 1.0 deste artigo, e observadas as dlsposi
ÇÕes do parágrafo 2.0 deste artigo, aa quotas entrarão em vigor o 
mais cedo posslvel e, o mais tardar, no trimestre que se seguir ao 
preenchimento das condições de preço pertinentes. As quotas aerão 
fixadas para um perlodo de quatro trimestres, ressalvados os casos 
em que este Convênio dlspõe de outro modo. Se a quota anua~ 
global e as quotas trimestrais nio tiverem ·aldo previamente fixa-

das pelo Conaelho, competirá ao Dlretor-ZXecutiio t1xar .uma qoo
ta, tomando como base o desaparecimento de café nos mercadlla 
em regime de quota, calculado segundo os critérios' enuncladoe 110 
artigo 34. Essa quota será dlatrlbuida entre 011 Membroa ·exporta
dores de acordo com as dlapolllções dos artigos .:n e 35 

7.0 o Conselho será convocado durante o prlm.eiro trimestre, 
depois de terem entrado em vigor' as quotas, a fim de C!Stabelecer 
faixas de preços, de rever as quotas e, ee neceeaárlo, modlttcá-laa, 
para o perlodo que o COnaelho julgar aconselhável, deade que este 
perlodo não seja superior a ·doze meaes a· contar da data em quo 
as quotas entraram em vigor. 

ARTIGO M 
Plxaçio da QIIO&a &llaal cfobal 

Observaclaa as dlsposlc;óea' do artigo 33, estabelecerá o Conselbo, 
em .sua últtma·.sessão ordJnárla do ano Cllfeelro, uma quota anual 
g1obal,.levando em conta, IDter aUa, os aegutntels elemento3: 

a) a estimativa do consumo anual elos Membroa importadores; 
Jl>. a estimativa das tmportações efetuadas pelos Membros, pro

cedentes de outros MembroS importadores e de pal.ses não-mem
bros; 

c) a estimativa da v.anagão dei YOiume UOB estoquea exlatentel 
em piÚSes Membros importallores e em portos livres; 

11) a observê.ncla das dlapolllc;ões do artigo 40 sobre i:lsunei!n
cias e sua dlatrlbuição; e 

e) para os efeitos de estabelecimento e restabelecimento de 
quotas, nos termos dos pará~fos 1."' e 5.o do artigo 33, as espor
tações efetuadas pelos Membros exportadores com destlno a Mem
bros importadores e a paises não-membros, durante o perlodo ele 
doze meses que precede o estabelecimento de quotas. 

ARTIGO 35 
Atrlbafção elas QIIO&Iu ..UW. 

1.0 a luz da decisão tomada nos termos do artigo 34, e clepola 
de deduzido o volume de café necessário para dar cumprimento ia 
disposições do artigo 31, ·as quotas anuais serão atrlbuidas, em uma. 
parcela fixa e uma parcela variável, aos· Membros exportadores 
com direito a quota básica. A parcela t1xa. corresponderá a 70 por 
cento da quota anual global, devidamente ajuatada para cumprir 
as dlspoaições do artigo 31, e .será dlstrlbuida entre os Membroa 
exportadores segundo os termos do artigo 30. A parcela variável 
corresponderá a 30 por cento da quota anual global, devidamente 
ajuatada para cumprir as dlaposlções do artigo 31. o Conaelho 
pode modificar estas proporções, mas a parcela fixa jamais será 
interior a 70 por cento. Observadas as dlsposições do parágrafo 2.0 

deste artigo, a parcela variável será dJstrlbutda entre oa Membros 
exportadores na proporção existente entre os estoques verificados 
de cada Membro exportador e o totJil .dos estoques ?erlficados de 
todos os Membros exportadores que te~quota básica, sob reaaa!Ta 
de que, a menos que·o Conselho estabeleÇà um outro limite, nenhum 
Membro receberá um quinhão da paJOela variável da quota supe
rior a 40 por cento do volume total da. ;Pilrcela variável. 

2.0 Os estoques a serem tomadO& ·em consideração para os 1lDI 
deste artigo serão os verificados, de ic:O:rdo com as normaa bAixa
das para etetuar a verificação dos, estoques, no. ttm do ano-aafra 
de cada Membro esportador Imediatamente anterior à :tlxação claa 
quotas. 

ARTIGO 38 

Qao&aa trtm.&rala 
1.o Imediatamente após· a IW'ibuic;ão c1aa quotas anuais nos 

termos do parágrafo 1.0 do artigo 35, e observadu 1111 d1spolllç6ea 
do artigo 31, o Conselho atribuirá quotas trimestrais aos Membros 
exportadores com o propósito di' assegurar o abastecimento orde
nado de café ao mercado mUJKllal, durante o perlodo para o qiÜl 
Ião fixadas quotas. 

2.o Essas quotas deverão, na. medida do· posai'l'el, representar 
25 por cento da quota anual de cada Membro. Não aerá permitdo 
a nenhum Membro exportar mala de 30 por cento no ]>rlm,ell'o 
trimestre, 80 por cento nos dota primeiros trl.mestrea e 80 pgr cento 
nos trés primeiros trimestres. Se, em dado trimestre, aa exporta
c;ões de qualquer Membro torem interiores à aua qaota para e.e 
trimestre, o sa,lclo .será adicionado à aua quota para o trlmutle 
ICilllnte. 

:..o As dlsposlç6ea deste artigo apHcam-ee tamb6m à eQCQOIII 
do dlspoato no parágrafo 6.0 do. attiii'O IS. 

4.o se, em virtude de circunstAncias exoepcionat.s, um Mem
bro exportador considerar que as Umltaç6ea preYistas no parágrafo 
2.o deste ~lgo poderão pronnlmente causar sérios preJulsos à 
sua economia, o Conselho pode, a pedido cleue .Membro, tomar aa 
medidas pertinentes, nos termos do artiJO 58. O Membro in\enle
ndo deve apresent.:.r pl01'as dos preJW.. e fornecer tM&ntiM 
adequadaa quanto à IIUUlUteoclo da llltabWcllde doi preoc11o O 
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Oonaelho, no en~nto, em ca110 algum autorizan\ um Membro -li.. 
exportar mll.is de 35 por c~nto de sua quota anual no primeiro ttl
meatre, maia de 65 por cento nos doia primeiros trimestres e mala 
de 85 por cento nos três primeiros trime.5trea. 

ARTIOO 37 
Ajustamento das quota... anuais e trlme:ltrals 

1.0 Se n.s condições do mercado o exigirem, pode o Conselho 
modlticar ns quotas anuais e trimestrais atrlbuidn.s nos termos dos 
artigos 33, 35 e 36. Observadas n.s disposições do parágrafo 1.0 do 
artigo 35, e excetuado o disposto no artigo 31 e no parágrafo 3.0 

do artigo 39, as quotn.s c3os Membros exportadores serão modifica
das em Igual percentagem. 

2.0 Não obstante as disposições do parágrafo 1.0 deste artigo, 
pode o Conselho, se verificar qui' as condições do mercado assim o 
exigem, ajustar as quotas dos Membros exportadores .Para o tri
mestre em curBO e para os rr.stante.s trimestres, sem, no entanto, 
modificar as quotn.s anuais. 

ARTIGO 38 

l\ledldns relativns a pre(OS 
1.0 O Conselho estabelecerá um sistema de preços Indicativos 

que proporcione um preço indicativo composto diário. 
2.° Com base em tal sistema, poae o Conselho estabelecer fai

xas de preços e diferenciais de preços para os principal.s tipos etou 
grupos de cate, assim como uma taixa de preço composto. 

3.0 Ao estabelecer e ajustar quaisquer faixas de preços para 
os fins deste artigo, o Conselho tomara em consideração o nível e 
a tendência predominantes dos preços de café, Inclusive as Influên
cias que sobre eles possam ser: 

- os níveis e as tendências do consumo e da produção, assim 
como os estoques em paises importadores e exportadores; 

-:- mudanças no sistema monetãrlo mundial; 
- a tendência da inflação ou da de!laçâo mundial; e 
- quaisquer outros !a tores que po!ll>am prejudicar a consecução 

dos objetlvos deste Convênio. 
O Dlretor-Executivo fornecerá os dados necessários ao exame 

apropriado dos elementos citados. 
4.0 O Conselho baixará normas acerca dos efeitos do estabe

lecimento de quotas ou do· seu ajustamento sobre os contratoe 
celebrados antes de tal estabelecimento ou ajustamento. 

ARTIGO 39 

Medidas adicionais para o ajustamento de quotas 
1.° Caso as quotas se encontrem cm vigor, o Conselho será 

eonvocado a flm de Instituir um sistema de aJustamento pro rata 
das quotaa em !unção das flutuaçõe.~ do preço Indicativo composto, 
eomo previsto no artigo 38. 

2.0 O referido sistema compreenderá disposições acerca de 
faixas de preços, número de dia.~ de mercado abrangidos pela con
tagem, e número e amplitude dos ajustamentos. 

3.0 O Conselho pode Igualmente estabelecer um sistema para 
aplicar aumentos de quota em !unção de !lutuações dos preços dos 
principais tipos e/ou grupos de café 

ARTIGO 40 

Insuficiências 
1.0 Todo Membro exportador declarará qualquer lnsu!lclêncla 

que preveja cm relação a seu respectivo direito de exportação, de 
forma a permitir a sua redistribuição, no mesmo ano cafeeiro, 
entre os Membros exportadores que estejam em condições e dispos
tos a exportar o volume das lnsu!lclênclas. Setenta por cento do 
'Volume declarado nos termos dcst~ parágrafo será oferecido, em 
primeiro lugar, para redistribuição entre outros Membros exporta
dores do mesmo tipo de café, proporcionalmente a suas respectivas 
quotaa básicas, e trinta por cento será oferecido, em primeiro 
lugar, a Membros exportadores do outro tipo de café, também 
proporcionalmente a suas respectivas quotas básicas. 

2.0 Se um Membro declarar uma Insuficiência nos primeiros 
seis meses de um ano cafeeiro, sua quota anual para o ano cafe
eiro seguinte será aumentada de 30 por cento do volume declarado 
e não exportado. Este volume será deduzido do direito anual de 
exportação daqueles Membros exportadores que tiverem aceitado 
de sua respectiva partl~lpação naquela redistribuição prevista no 
parflgratc 1.0 deste, pro rata de sua respectiva participação naque
la redlstrlbulção, 

ARTIOO 41 
Direito de exportaçãe de am Grupo-Membro 

Se dois ou mais Membros formarem um Qrupo-MI!mbro, n011 
ten:noa dos artigos 6.0 e 7.o, u quota.3 bá.slcu ou, se for o caso, 08 

direito~ de exportação de~~~~es Membros serão adicionados, e o total 
resultante será considerado eomo quota básica ou dlreíto de expor
tação únicos para os tlns dest.l capítulo, 

ARTIGO 42 
Observâneia das quotas 

1.0 Os Membros exportadores adotarão as medidas ne~essárlas 
a assegurar a Inteira observância de todas as disposições deste 
Convênio relativn.s a quotas. Além de quaisquer medidas que os 
próprios Membros possam adotar, o Conselho pode exigir que esses 
Membros adotem medidas suplementares para o e!etlvo cumpri
mento do sistema de quotas previsto neste Convênio. 

2.0 Os Membros exportadores não ultrapassarão as quotas 
anuais e trimestrais que lhes !orem atribuídas. 

3.0 Se um Membro exportador ultrapassar sua quota em qual
quer trimestre, o Conselho deduzirá de uma ou várias de suas 
quotas seguintes uma quantidade Igual a 110 por cento do excesso. 

4.0 Se um Membro exportador ultrapassar sua quota trimes
tral pela segunda vez, o Conselho apl!cará nova dedução Igual à 
prevista no parágrafo 3.o deste artigo. 

5.0 Se um Membro exportador ultrapassar por três ou mais 
vezes sua quota trimestral, o Conselho aplicará a dedução pre
vista no paragrafo 3.0 deste artigo, e os direitos de voto do Mem
bro ficarão suspensos até o momento em que o Conselho decidir 
se esse Membro deve ser excluldo da Organ~ção, nos termos do 
artigo 66. 

6.0 As deduções previstas nos parágrafos 3.0, 4.0 e 5.0 deste 
artigo serão consideradas como Insuficiências para os efeitos do 
paragrafo 1.0 do artigo 40. 

7.0 O Conselho aplicará o disposto nos parágrafos 1.0 a 5.0 

deste artigo tão pronto disponha das Informações necessárias. 
ARTIGO 43 

Certificados de orlre111 " de reexportação 
1.0 Toda exportação de café feito por um Membro será am

parada por um certificado de origem válido. os certificados de 
origem serão emitidos, de acordo com o regulamento estabelecido 
pelo Conselho, por uma agência qualificada, escolhida pelo Mem
bro e aprovada pela Organização. 

2.0 Quando as quotas estiverem em vigor, toda reexportação 
de café feita por um Membro será. amparada por um certltlcado 
de reexportação válldo. Os certificados de reexportação serão emi
tidos, de acordo com o regulamento estabelecido pelo Conselho, 
por uma agéncla quall!lcada, escolhida pelo Membro e aprovada 
pela Organização, destinando-se a certificar que o café em apreço 
to! Importado de acordo aom as disposições deste Convênio. 

3.0 O regulamento mencionado neste artigo compreenderá 
disposições que permitam sua apllcação a grupos de Membros Im
portadores que constituam uma união aduaneira. 

4.0 O Conselho pode baixar regulamentação que governe a 
Impressão, validação, emissão e utlllzação de cert!tlcados, e adotar 
medidas para distribuir selos de exportação de café, que serão 
pagos à razão que o Conselho determine, e cuja afixação aos cer
tificados de origem poderá constituir uma das formalidades a 
serem preenchidas para a valldação destes. O Conselho pode tomar 
providências semelhantes para a validação de outros tipos de cer
tltlcados e para a emissão, em condições a definir, de outros tipos 
de selos. 

5.0 Todo Membro comunicará à Organização a agência go
vernamentai ou não governamental Jncumb!aa de desempenhar as 
funções especificadas nos parágrafos 1.o e 2.o deste artigo. A Or
ganização aprovara especificamente as agências não governamen
tais, depois de ter recebido do Membro em apreço provas satis
fatórias de que a agência proposta está disposta e em condições 
de se desempenhar das obrigações que competem ao Membro, de 
acordo com as normas e regulamentos estabelecidos nos termos 
deste Convênio. Havendo motivo justificado, o conselho pode, a 
qualquer momento, declarar que deixa de considerar aceitável 
determinada agencia não governamental. Quer dlretamente, quer 
por Intermédio de uma organização mundial lnternaclonalmento 
reconhecida, o Conselho tomará as providências necessárias para, 
a qualquer momento, poder assegurar-se de que os certificados de 
todos os tipos estão sendo corretamente emitidos, e utilizados, e 
para apurar as quantidades de café exportadas por cada Membro. 

6.0 A agencia não governamental, aprovada eomo agência 
certificadora nos termos do parágrafo s.o deste artigo, conservarli, 
por um per!Odo não Interior a quatro anos, reglstros dos certifica
dos emitidos e da eorrespondente documentação justificativa. Para 
ser aprovada como agência certificadora, nos termos do pará
grato 5.0 deste artigo, deve a a'gêncla não governamental concordar 
previamente em permitir à Orstanlzação ezamlnar tala registro& 

7.0 Se as quota.3 eatlverem em vigor, 08 Membros, observadas 
as disposições do artigo 44 e aa dos paráK!'af08 1.o e 2.0 do art!RO 45. 
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proibirão a unportação de toda partida de café que nio esteja 
acompanhada de certificado váUclo, emitido de conformidade com 
o regulamento baixado pelo Conselho. 

8.0 Pequenu quantidades de café, na forma que o Conselho 
determinar, e o café para consumo dlreto a bordo de navios, aviões 
e outros meios de transporte Internacional, flcarlo Isentos das 
disposições dos parágrafos 1.0 e 2.0 deste artigo, 

ARTIGO 44 

Exportações não debitadas a quotas 

1.0 De conformidade com o disposto no artigo 29, u expor
tações com destino a paises não membros deste Convênio não serão 
debitadas às quotu. o Conselho pode baixar normas para regular 
lnter alia, a condução e flscr.llzação deste comércló, a maneira de 
proceder e as penaUdades a .mpor no cuo de desvios e de reexpor
taç!_ies de países não membros para paises Membros, e a documen
taçao necessária para amparar as exportações destinadas a palses 
Membros e não membros. 

2.0 As exportações de café em grão, como matéria prima para 
tratamento Industrial com outros fins que não o consumo humano 
como bebida ou alimento, não serão debitadas às quotas, desde 
que o Conselho considere, à luz das Informações prestadas pelo 
Membro exportador, que o café em grão será de fato usado para 
aqueles !lns. 

3.0 O Conselho pode, a pedido de um Membro exportador, 
decidir que não são debitáveis à quota desse Membro as expor
tações de café felt.as para fins humanitários ou quaisquer outros 
propósitos não comerciais. 

ARTIGO 45 

Re&'ulamentação das Importações 

1.0 A tlm de evitar que palses não membros aumentem suu 
exportações a expensas de Membros exportadores, cada Membro 
limitará, sempre que all quotas estiverem em vigor, as suas lm
~rtações anuais de café procedentes de paises náo membros, que 
nao eram Membros do Convênio Internacional do Café de 1968, a 
um·volume Igual' à média anual das lmportaçlles de café proceden
tes de países não membros efetuadas ou nos anos civis de 1971 a 
197.4 Inclusive, ou nos anos civis de 1972 a 1974 Inclusive. 

2.0 Sempre que as quotas estiverem em vigor, os Membros 
limitarão Igualmente ~ suas Importações anuais de café pro
cedentes de todo pais não :nemcro, que era Membro do Convénio 
Internacional do Café de 1968 ou do Convênio Internacional do 
Caté de 1968 Prorrogado, a um volume que não exceda uma per
centagem da média anual das Importações procedentes desse pais 
não membro, nos anos cafeeiros de 1968/69 a 1971/72. Essa per
centagem corresponderá à proposição existente entre a parcela 
fixa e a quota anual global, de conformidade com as disposições 
do parágrafo 1.0 do artigo 35, do momento em que as quotas en
trarem em vigor. 

3.0 O Conselho pode suspender ou mod!tlcar essas limitações 
quantitativas, caso o considere necessário para os objetlvos deste 
Convênio. 

4.0 A.~ obrigações estabelecidas nos parágrafos anteriores 
deste artigo não derrogam quaisquer outras obrigações bilaterais 
ou multilaterais com elas em conflito, assumidas pelos Membros 
Importadores com palses não membros antes da entrada em vigor 
deste Convênio, desde que os Membros Importadores que tenham 
assumido tais obrigações contl!tantes as .cumpram de tal modo 
que se torne mlnlmo o conflito com as obrigações estabelecidas nos 
parágrafos anteriores. Logo que posslvel, esses Membros tomarão 
medidas para harmonizar suas obrigações com as disposições dos 
parágrafos l.O· e 2.o deste artigo, e Informarão o Conselho dos por
menores dessas obrigações bem como das medidas tomadas para 
at,.nuar ou eliminar o contllto. 

5.0 Se um Membro Importador não cumprir as disposições 
deste artigo, o Conselho pode suspender os seus direitos de voto no 
Conselho e o direito do dispor de seus votos na Junta. 

CAPtTULO vm 
Outras Disposições de Ordem Económica 

ARTIGO 46 

Medidas relativa~~ ao earé Industrializado 

1.0 Os M11mbros reconhecem a n~cessldade que têm os palses 
em dcscnvoivimento. de ampilar as bases de suas economias, por 
melo, lnter 11.lla da lndustrlnl!zacão e da exportação de artigos ma
nufaturados, Inclusive a lndustriallzaçãn do r.até e a exportação de 
café lncoustrlallzado. 

2.0 A este respeito, os Mcmt.ros evitarão a adoyão de medidas 
governamentais que possam ·causar a dcsorganlzaçao do sctor ca
feeiro d~ outros Membro~. 

3.° Caso um Membro considere que as disposições do pará· 
grato 2.0 deste artigo não estão sendo observadas, deve consultar os 
outros Membros Interessados, toman.d.D devidamente em conta o 
disposto no artigo 57. o~ Membros em apreço tudo farão para 
chegar a um entendimento amigável de caráter bilateral. Se estas 
consultas não conduzirem a uma solução sat'~.atórla para as Pr.r
tes em questão, qualquer delas pode submeter a matéria à consi
deração do Conselho, nos termos do artigo 58. 

4.0 Nenhuma disposição deste convénio prejudica o direito 
de. qualquer Membro de tomar medidas para prevenir ou remediar 
a desorganização de seu setor cateelro causada pela Importação de 
café Industrializado. 

ARTIGO 47 

Promoção 

1.0 Os Membros comprometem-se a tomentar o consumo de 
café por todos os meios possíveis. Estate!ece1-se-á, para esse tlm, 
um Fundo de Promoção destinado a Incentivar o consumo nos pai
ses Importadores, por todos c.s meios apropriados, e sem diStinção 
de origem, tipo ou marca de caté, e a alcançar e manter .o mais 
alto grau de qualidade e pureza da bebida. 

2.0 O Fundo Promoção será administrado por um comité. A 
participação no Fundo circunscrita aos Membros que para ele 
contribuam !lnanceiramente. 

3.0 O Fundo será financiado, nos anos cafeeiros de 1976/77 e 
1977/78, mediante uma contribuição obrigatória sobre os selos 
de exportação de café ou equivalentes autorizações de exportação, 
e paga pelos Membros exportadores a partir de 1.0 de outubro 
de 1976. Essa contribuição será: de 5 centavos de dólar dos E. U.A., 
por saca, no ·Caso dos Membros relacionados no Anexo I, cuja 
quota Inicial de exportação anual é Interior a 100.000 sacas: de 
10 centavos de dólar dos E. "J. A., por saca, no caso dos Membros 
relacionados no Anexo 1, cuja quota Inicial de exportação anual 
é de 100.000 sacas ou mais, mas Inferior a 400.000 sacas; e de 25 
centavos de dólar dos E. U. A., por saca, no caso de todos os de
mais Membros exportadores. O Fundo pode Igualmente ser finan
ciado mediante contribuições voluntf..-iu de outros Membros, em 
condições de serem aprovadas pelo comité, 

4.0 Se torem necessários recursos adicionais para cpmprlr os 
compromissos assumidos nos termos do parágrafo 7.0 deste artigo, 
pode o comitê decidir, a qualquer momento, continuar a cobrar a 
contribuição obrigatória no terceiro ano cafeeiro e seguintes. O 
comitê pode, ainda, decidir receber contribuições de outros Mem
bros, nas condições por ele· aprovadas. 

5.0 Os recursos do Fundo serão empregados, principalmente, 
para financiar campanhas de promoção em palses Membros im
portadores. 

6.0 O Fundo pode patrocinar estudos e pesquisa; relacionadas 
com o consumo de café. 

7.0 Os Membros Importadores e as associações comerciais 
de palses Membros Importadores reconhecidas pelo comitê podem 
apresentar propostas de campanhas para a promoção do consumo 
de café. O Fundo pode prover recursos para !lnanclar até 50 
por cento do custo das campanhas. Uma vez que se tenha chegado 
a acordo quanto a uma campanha, não será alterada a percenta
gem da contribuição dada pelo comitê para a campanha. As cam
panhas podem estender-se por mais de um ano dentro do prazo 
máximo de cinco anos. 

8.0 A contribuição mencionada no parágrafo 3.0 deste artigo 
será paga contra os selos de exportação de café ou e9ulvalentes 
autorizações de exportações. O regulamento para a aplicação do 
sistema de certificados de origem, previsto nos termos do artigo 43, 
disporá sobre o pagamento da contribuição menclonad11 no pará
grafo 3.o deste artigo 

9.o A contribuição mencionada nos parágrafos 3.0 e 4.0 deste 
artigo será ps.ga em dólares dos E. U. A., ao Diretor Executiv-o, que 
depositará os respectivos recursos numa conta especial designada 
Conta do Fundo de Promoção. 

10. Competirá ao comitê controlar os recursos exiStentes no 
Fundo de Promoção. O mais cedo possivel após o encerramento 
do exerciclo !lnancclro, será submatld" à aprovação do comitê a 
prestação de contas do Fundo de Promoção verlftcada por perito 
em contabilidade e Independente da Organização. Depois de apro
vada pelo comitê, a prestação de contas será encaminhada ao Con
selho, apenas a titulo Informativo. 

11. o Dlretor-Executlvo 9erá o presidente do comitê e Infor
mará, periodicamente, o Con~clho das aUvidades Go comitê. 

12. As despesas administrativas necessárias para dar cumpri· 
mento às disposições deste artigo e as relacionadas com as atlvl
dades de promoção serão debltadiiS ao Fundo de Promoção. 

13. O comitê estabelecer" os seus próprios estatutOs. 
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ARTIGO 48 
.Romoçlio de obstáculoa ao consumo 

1.o 011 Membroa reconhecem a lmportancla vital de conse
:ulr-se, o quanto antes, o malor aumento posslvel do consumo de 
at6, principalmente por melo da eliminação gradual dos obstá
ulos que podem entravar esse aumento. 

2.o os Membros reconhecem que certas medidas atualmente 
.m vigor podem, em maior ou menor grau, entravar o aumento do 
'?nsumo do café, em particular: 

a) certOB regimes de lmpor~ção aplicáveis ao. caté, Inclusive 
;arltas preferenciais ou de outra natureza, quotas, operações de 
nonopóllos governamentais e de agências ollclals de compra, e ou
:ros regulamentos administrativos e práticas comerciais; e 

c) certas condições de comercialização Interna e certas dispo
sições legais e administrativas Internas que podem prejudicar o 
consumo. 

3.o Tendo presente os objetlvos acima mencionados e as dis
posições do J 4.0 deste artigo, os Membros e~lorçar-se-ão por 
proceder a redução das tarltas aplicáveis ao café, ou por tomar 
• 'Utras medidas destinadas ~ eliminar os obstáculos ao aumento 
Jo eonsumo. 

4,o Levando em consideração seu~ intciresses mútuos, os Mem
bros se ~omprometem a buscar os meios necessários para que os 
obstáculos ao desenvolvimento do comércio e do eonsumo, men
cionados no J 2.0 deste artigo, possant ser progressivamente redu
zidos e, tlnal.mente, sempre que posslvel, eliminados, ou para que 
os efeitos desses obstáculos be)am consideravelmente atenuados. 

s.o Levando em consideração os compromissos assumidos nos 
termos do § 4,0 deste artigo, os Membros comunicarão anualmente 
ao Conselho todas as medidas adotadas no sentido de dar cum-
prlmen to às disposições deste artigo. · 

a.o O Dlretor Executivo preparará periodicamente um estudo 
sobre os obstáculos ao cons.Jmo para submeter à apreciação do 
COnselho. 

7.o Para atingir os objetivos deste artigo, o COnselho pode 
formular recomendações aos Membros, que lnlorn1arão o Conselho, 
o mais cedo possível, das m.!dldas que ~ajam adotado para Imple
mentar essas recomendações. 

ARTIGO 49 
Misturas e Substitutos 

1.0 Os Membros não manterão em vigor quaisquer regula
mentos que exijam a mistura, o tratamentr ou a utilização de 
outros produtos com o café, pa.ra revenda comercial como café. 
Os Membros esforçar-se-ão por proibir a venda e a propaganda, 
sob o nome de café. de produtos que contenham menos do equi
valente a noventa por cento de café verde como matéria-prima 
bâslca. 

2.o O Conselho pode solicitar a qualquer Membro a adoção 
das medidas necessárias para assegurar a observância das dis
posições deste artigo. 

3.o O Diretor Executivo submeterá ao Conselho um relatório 
perlodico sob a observância das disposições deste artigo. 

ARTIGO 50 

Politica de Produção 

1.o A IIm de racllltar a consecução dos objetlvos estabelecidos 
no § 1.o do art. 1.0 , os M~rr.bros exPortadores comprometem-se 
a envldar os seus melhorçs esforços ::>ara adotar e implementar 
uma politica de produção. 

2.o o C'lnselho pode esta'Jelecer procedimentos para coorde
nar as politicas de produção mencionadas no § 1.0 deste artigo, 
Esses procedimentos podem .1brang.er medidas apropriadas de di
versificação ou tendentes a estimula-la, assim como os meios pelos 
quais os Memtros possam obter asslsténcla tlcnlca e financeira. 

3,0 o Conselho pode lixar aos Membros exportadores uma 
contrlbui~ão que permita à ':lrganlzação levar a efeito os estudos 
técnicos apropriados, com o fim de ajudar os Membros exporta
dores a adotar as medidas nece~sárlas à aplicação de uma politica 
adP.quada d~ produção. Essa contribuição, a ser paga em moeda 
eonversivel, não excederá 2 centavos de dólar dos EUA, por saca 
de café exportado com des~no a Memtros importltdores. 

ARTIGO 51 
Politica de Estoques 

1.o J:>ara ~omplementar as disposições do capitulo VII ·e do 
art. 50, o Conselho estabelecerá, por maioria dlstrlbulda de dois 
tt-rços, as jiretrlzes a segmr com relação aos estoques ele calé 
nos países Membros produtores. 

2.-o o .::Onselhc adotará medidas para apurar anualmente o 
volume dos e•toques de ea!é em poder ':le cada Membn: exportador, 
nos termos dp art. 35. Os Membros Interessados lacllltari'lo a ree.U
zação dessa verlllcação anur.l. 

s.o os Membros produtores assegurarão a existência, em se\14 
respectivos paises, de Instalações apropriadas ao armazenamento 
.ldequado dos estoques de :até. 

4,o o Conselho realizará um estudo. sobre a vlabUidade de 
contribuir para os objetivos deste Convênio por melo de um es
toque internacional. 

ARTIGO 52 

Consultas e Cooperação ccim o Comércio 
· 1.o A Organização manterá estreita ligação com as _organiza

ções não-governamentais que se ocupam dr comércio interna
cional do café e com peritos em assuntos ca1eeiros. 

2.o os Membros exerce~ão as suas atividades abrangidas pelas 
disposições deste Convénio em harmonia com as práticas eo
merclals correntes, e abster-be-ãc de práticas de venda de caráter 
discriminatório. No exercício dessas ativ!dades, estor1~ar-se-ão por 
levar ~m devida conta os interesses legítimos do eom relo cafeeiro . 

ARTIGO 53 
Informações 

1.o A Organização ~ervlrá de centro para a comp!lação; o 
Intercâmbio e a publicaçao de: 

a) Informações estatl~tic~ relativas !- produção, aos preçes, 
às exportações e lmportaçoes, a d!str!bulçao e ao consumo de cat6 
no mundo;· e 

b) :ned!da em que o julgar conveniente, informações técnicas 
sobre o cultivo, o tratamento e a util!zaçã<. do café. 

2.o o Conselho pode solicitar aos Melllbros as Informações 
sobre café que considere necel>Sár!as às sua.~ ativ!dades; Inclusive 
relatórios estatlsticos periódicos sobre produção e suas tendências, 
exportações e Importações, distribuição, consumo, estoques, preçoa 
e Impostos, mas não publicará nenhuma !n!ormação que permita 
!dentill.::ar ativldades de pessoas ou empresas que produzam, In
dustrializem ou comercializem café. Os Membros prestarão as ln
formações so!lcltadas · da maneira mais minuciosa e precisa 
possível. 

3,o se um Membro deixa de presta:. ou encontra dificuldades 
em prestar, dentro de um prazo razoável, informações estatísticas 
ou outras solicitadas pelo C<.nselho e necessar!as ao bom funcio
namento da Organização, o vonselho pode solicitar ao Membro em 
apreço que explique as razões da não-obser,·ãncla. Se eonslderar 
necessário prestar assistência técnica na matéria, o Conselho pode 
tomar as medidas pertinen r.es. 

4,o Além daS medidas previstas no ! 3.0 deste artigo, pode 
o Dlretor Executivo suspender a dlstrlbulçao de selos ou de outras 
autorizaçóes equivalentes de exportação, prevista no art. 43, depois 
de prévia notit!cação, e a menos que o Conselho decida de outro 
modo. 

ARTIGO 54 
Estudos 

1,0 o Conselho pode promc.ver estudos relativos à economia 
da pr:>dução e da dlstrlbulcão do café. ao Impacto de medidas 
governamentais nos· pa1ses produtores e consumidores sobre a 
produção e o consumo de caté, às oportunidades para o aumento 
do eonsumo de café, tanto para usos tradlcl<.ilals como para novoa 
usos e aos eleitos do tunc\)namento deste Convênio sobre palses 
produtores e consumidores ·de calé, inclusive no que se retere a 
seus termos de troca. 

2.o A Organização pode estudar as possibilidades práticas de 
estabe1ecer padrões minlmos àe qualidade )Jara o ca!é exportado 
por Membros produt.ores. 

ARTIGO 55 

Fundo Especial 

1.o Será criado um Fundo Especial que permita à Organização 
adotar e financiar as med;das adicionais necessarlas a garantir 
a cfetiva aplicação das disposições pertinentes deste Convênio, a 
partir de sua entrada em vigor ou o mais próximo passivei dessa 
data. 

2.o os pagamentos ao Fundo conslstirã'l numa contribuição 
de 2 centavos de dólar dos EUA, oor cada saca de calé exportado 
com destino a Membros Importadores, a ser paga pelos Membros 
exportadores. a partir da entrada em vigor deste Convênio, a me
nos que o Cons'!lho decida reduzir ou suspender a con~rlbulção. 

3.o A eontrlbulção mencionada no § 2.0 deste artigo será 
paga ao Diretor Executivo, em dólares do.> EUA, contra a cntr~ga 
de selos de exoortacão de cate ou eouivalcntes autori~Rcõo.s de 
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exportação. O regulamento a que obedecerá a apllcação do aia
tema de certificados de origem, prevlato nos termos do art. 43, 
dlspora sobre as modalldades de pagamento deeta contribuição. 

4.0 Mediante aprovação do Co!lllelho, o Olretor Executlvo au
torizara a utilização de recursos do Fundo para satisfazer os custos 
da ln trod ução do sistema de certificados de origem previsto no 
art. 43, das despesas de verltlcação dos estoques, pre~sta no t 2.0 

do art. 51, e dos gastos com o aperfeiçoamento do sistema usado 
para coligir e transmitir GS dados estatlstlcos mencionados no 
art. 53. 

5.0 Na medida do possível, e embora separadamente do orça
mento administrativo, o Funda será gerido e administrado de ma
neira semelhante à do orçamento administrativo, e ficará sujeito 
a auditoria anual Independente, da mesma forma que o art. 27 
dispõe para as contas da Organização, 

ARTIGO 56 
Dispensa de Obrirações 

1.0 O Conselho pode, por maioria distr1bulda de dois terços, 
dispensar um Membro de uma obrigação, em virtude de circuns
tâncias excepcionais ou de emergência, razões de força maior, 
obrigações constitucionais ou obrigações Internacionais decorren
tes da Carta das Nações Umdas com respeito a territórios adml· 
ntstrados sob o regime de tutela. 

2.0 Ao conceder dispensll. a um Membro o Co!Ulelho Indicará 
explicitamente os termos, as condições e o prazo de duração dessa 
dispensa. 

3.0 O Conselho não considerará pedidos de dispensa de obrl· 
gações relativas a quotas, fundamentados na existência, num pais 
Membro, em um ou mais anos, de produção exportável superior 
às exj)Ortações permitidas, ou que sejam conseqüência do não
cumprimento por parte do Membro das dlspoaições dos arts. 50 e 51. 

CAP1TULO IX 

Consultas, Llti(ios e Reelamaçõea 
ARTIGO 57 

Consultas 
Todo Membro acolherá favoravelmente as dillgênclas que pos' 

sam ser feitas por outro Membro sobre toda matéria .relilclonada 
com este Convênio, e proporcionará oportunidades adequadas para 
a rea11zação de consultas a elas relativas No decurso de tais con
sultas, a pedido de qualquer das partes, e com o assentimento da 
outra, o Dlretor Executivo constituirá uma comissão Independente, 
que utlllzará seus bons oficlos para conciliar as partes. As despesas 
com a comissão não serão imputadas à Organização. Se uma das 
partes não concordar que o Dlretor Executivo constitua a comis
são, ou se as consultas não conduzirem a uma solução, a. matéria 
pode ser en.:aminhada ao Conselho, nos termos do art. 58. Se as 
consultas cond uzlrem a uma soiução, será apresentado relatório 
ao Dlretor Executivo, que o distribuirá a todos os Membros. 

ARTIGO 58 

Litirlos e Reelamações 
1.0 Todo lltígio relativo à Interpretação ou apllcação deste 

Convênio, que nAo seja resolvido por melo de negociações, será, a 
pedido de qua.quer um dos Membros Utlgantes, submetido a de
cisão do Conselho. 

2.0 Sempre que um Utlgio for encaminhado ao Conseiho, nos 
termos do § 1.0 deste artigo, a maioria dos Membros, ou os 
Membros que disponham de, pelo menos, um terço do número total 
dos votos, podem solicitar que o Conselho, depois de debater o 
caso e antes de tomar uma decisão, obter.ha o parecer da comlssão 
consultiva, mencionada no § 3.0 deste artigo, sobre as questões 
em litígio. 

3,0 

a) A menos que o Conselho decida u~animemente de outro 
modo, Integram a comissão consultiva: ' 

I) duas pessoas designadas pelos Membros exportadores, uma 
delas com grande experiência em assuntos do tipo a que se retere 
o Utlglo, e a outra com autoridade e expcrlêr.cla jurldlca; 

Ul duas pessoas com Idênticas quallflcações, designadas pelos 
Membros Importadores; c 

III). um presidente escolhido, por unanimidade, pelas quatro 
pessoas designadas segundo os Incisos I e U ou, em éaso de desa
cordo, peio Presidente do Conselhu. 

bl Cidadãos de palses cujos governos são Parte Contratante 
do Convênio podem Integrar a comissão consultiva. 

t) As pessoas designadas para a comia&ão consultiva atuam 
a tltu~o pessoal e não recebem Instruções de nenhum governo. 

d\ AR despesas da comissão consultiva são· pagas pela Orga
nização. 

4,0 O pareeer fundamentado da ooml.saão conaultlva 6 aubme
tldo ao COnselho, que decide o Utigto depois de ponderadas todU· 
as Informações pertinentes. 

5.0 Dentro do prazo de sela meses a contar da data em que 
o Utlgio é submetido à sua apreciação, deve o Conselho emlUr 
seu pareeer sobre o Utlglo. 

6.0 Toda reclamação quanto a falta de cumprimento, por 
parte de um Membro, das obrigações decorrentes deste Convenio, 
é, a pedido do Membro que apresentar a reclamação, sUbllieUda 
a decisão do Conselho. 

7.0 Só por maioria distr1bulda aimples pode ser atrlbufda a 
um Membro a falta de cumprimento das obrigações decorrente& 
deste Convênio. Qualquer conclusão que den:onstre ter o Membro 
faltado ao cumprimento das obrigações decorrentes deete Convênio 
especificará Igualmente a natureza da lnlração. 

8,0 Se conaiderar que um Membro faltou ao cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Convênio, pode o Conselho, sem pre
julzo das demais medidas ~rcltlvas previstas em outros artlgoa 
deste Convénio, suspender, por maioria dlstr1buida de dois terços, 
os direitos de voto desse Membro no Conselho, bem como o direito 
de dispor de seus votos na Junta, até que o ~mbro cumpra suas 
obrigações, podendo ainda o Conselho deddir, nos termos do 
art. 66, excluir esse Membro da Organização. · 

9.0 Todo Membro pode solicitar a. opinião prévia da Junta 
Executiva em qualquer questão que seja objeto de Utlgio ou recla
mação, antes de ser a matéria debatida pelo Conselho. 

CAP1TULO X 
Disposlções FIDala 

ARTIGO 59 

Aaainatura 

De 31 de janeiro de 1976 a 31 de Julho de 1976, ficará este 
Convênio ·aberto, na sede das Nações Unidaa, à assinatura di.a 
Partes Contratantes do Convênio Internacional do· Café de 19G8 
Prorrogado por Protocolo, e dos governos que tenhi.m •lido convl.
dados a partl.:lpar das sessões do Conselho Internacional d9 Cat6 
convocadas com o objeto :ie negociar o Convênio Internacional 
do Café de 1976. 

ARTIGO 60 

Retlflcação, J\celtação, Aprovação 

1.0 Este Convênio !ICJl suJeito à ratificação, aceitação ou 
aprovação dos .governos .signatários, de i.cordo com os seus· ree
pectl vos processos constl tuclonats, 

2.0 Excetuado o disposto. no art. 6I, os' Instrumentos de 
ratltlcaçáo, aceitação ou aprovaçãG serão depositados oom o Se
cretário-Geral das Nações Unidas até 30 :ie setembro de 19'15. 
O Conselho pode, contudo, conceder prorrogações de prazo a 10-
vernos signatários q~:<~ se vejam lmposaibllltados de efetuar o 
referido depósito até aquela data. 

ARTIGO 61 

Entrada em vtcor 
1.0 Este Convênio entra definitivamente em vigor no dia 1.0 de 

outubro de 1976, se, nessa data, os governos de, pelo menos, vinte 
Membros exportadores, com, .no mínL·no, so· por cento dos votos 
dos Membros exportadores e, pelo menos, dez Membros Impor
tadores com, no mlnlmo, 80 por cento d011 votos doa Membros 
Importadores, segundo o fixado no Anexo 2, tiveram depositado os 
seus Instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação. Alterna
tivamente, o Convênio entra definitivamente em vigor a qualquer 
momento depois do dia 1.0 de outubro de 1976, desde. que se encon
tre provisoriamente em vigor, nos termos do parágrafo 2.0 deste 
artigo, e sejam observadas essas percentagens pelo depóaito de 
lnstrumentc.s de ratltlcação, aceitação ou aprovação. 

2.o Este Convênio pode entrar provisoriamente em vigor QO 
dia 1.o de outubro de 1976. Para esse fim, conaidera-se ter o mea
mo efeito de um Instrumento de ratificação, aceitação ou aprova
ção, a notificação feita por' um governo signatário ou por qualquer 
das Partes Contratantes do Convênio Internacional do Caf6 de 
1968 Prorrogado por Protocolo, recebida pelo Secretário-Geral das 
Nações Unidas até 30 de setembro de 1976, de que se comp~omcte 
a aplicar provl.9ortamcnte este Convênio e a procurar obter a sua 
ratificação, aceitação ou aprovação o mais rapidamente posalvel, 
de acordo com os seus· respectivos process011 constltuclona.la. O 
governo que se comprometer a apllcar provlsorl~<mente este Con
vênio até efetuar o depósito do Instrumento de ratificação, acei
tação ou aprovação passa a ser provisoriamente conalderado Parte 
do convênio até 31 de dezembro de !976 Inclusive, a menos que, 
antes dessa data,. deposite o competente Instrumento de ratifica
ção, aceitação ou aprovação. O Conselho pode conceder uma pror
rogação do pmzo dentro do qual um governo que ·esteja apllcandD 
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o Conv6nlo provisoriamente pode cfetuar o depósito de aeu lna
UIImento de ratificação, aceitação o'u aprovação. 

3.0 Se, no dia 1.o de outubro de -1976, ·este Convênio não tiver 
entrado em vigor, definitiva ou provisoriamente, nos termos doa 
parágrafos 1.0 ou 2.0 deste artigo, os governl1l> que tiverem deposl· 
tado os Instrumentos de ratificação, aceitação, ·aprovação ou ade
aão, ou que tiverem efetuado notificações comprometendo-se_ a 
apUcar provisoriamente .este Convênio e a obter a aua ratltlcaçao, 
aeeltação ou. aprovação, podem, por acordo mútuo, decidir que 
este Çonvênlo passa a vigorar entre eles. De Igual modo, c~ este 
Converúo tenha entrado em vigor provisoriamente, ·mas nao defi
nitivamente, em 31 de dezembro de 1976, os governos que tiverem 
depositado os seus Instrumentos de ratificação, aceitação, apro
nção ou adesão, ou efetuado as notificações mencionadas XIG 
parágrafo 2.0 deste artigo, podem, por acordo mútuo, decidir que, 
entre eles, este Convênio continua a vigorar provisoriamente ou 
pa.s3a a vigorar definitivamente. 

ARTIGO 62 
Adesão 

1;0 O governo de qualquer Estado Membro das Nações Unldaa 
ou de qualquer de suas agências especlallzadas pode, antes ou 
deP_Ois da entrada em vigor deste Con·rêlllo, a ele aderir, nas con
dlçoes que o Conselho venha a estabelecer. 

2.0 Os Instrumentos de adesão serão deposltados com o Se
cretário-Geral das Nações Unidas. A adesão vigorará a partir do 
depósito do respectlvo Instrumento. 

ARTIGO 63 

Reservas 
Nenhuma das disposições deste convênio está sujeita a re

servas. 

ARTIGO 64 
Aplicação deste Convênlo a territórios deslcnados 

1.0 Todo governo pode, por ocasião da asslnatura ou do de
pós!~ do Instrumento de ratlflcaçil.o, aceitação, aprovação ou 
adel:ao, ou em qualquer data posterior, notificar ao Secretário
Geral das Nações Unidas que este Convênio se apllea a quaisquer 
terrltor!os por cujas relações Internacionais é responsável. Este 
Convênio apllcar-se-á aos referidos territórios a partir da data 
dessa notificação. 

2.0 Toda Parte Contratante que deseje exercer os direitos que 
lhe cabem, nos termos do artigo s.o, com respeito a qualquer dos 
territórios por cujas relações Internacionais é responsável, ou que 
autorizar um desses territórios a participar de um Grupo-Membro 
constltui~o nos termos dos artigos o.o ou 7.o, pode fazê-lo mediante 
notlflcaçao nesse sentido ao Secretário-Geral das Nações Unidas, 
~r ocasião '!o depósito de seu Instrumento de ratificação, acelta
çao, aprovaçao ou adesão, ou em qualquer data posterior. 

3.0 Toda Parte Contratante que tenha feito declaração nos 
termos do parágrafo 1.o deste artigo pode, a qualquer momento 
posterior. mediante notificação ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas, declarar que este Convênio deixa de se aplicar ao territó
rio Indicado na notltlcação. A partir da data dessa notificação, 
este Convênio deixa de se aplicar a tal território. 

4.0 Quando um território ao qual seja aplicado este Convê
nio, nos termos do parágrafo 1,0 deste artigo, tornar-se indepen· 
dente, o governo do novo Estado pode, dentro de noventa dias 
após a Independência, declarar, mediante notificação ao Secretá
rio-Geral das Nações Unidas, que assume os dlrelt.':Js e obrigações 
de uma Parte Contratante deste Convêlllo. A partir da data da 
notificação, esse governo se toma Parte Contratante deste Con
vênio. O Conselho pode conceder uma prorrogação do prazo dentro 
do qual essa notl!lcação pode ser feita. 

ARTIGO 65 

Retirada voluntária 
Toda Parte Contratante pode retirar-se deste Convênio a qual

quer momento, mediante r.ot.lflcação, po! escrito, ao Secretário
Geral dll.'l Nações Unidas. A retirada se toma efctlva noventa dias 
após o recebimento da notificação. 

ARTIGO 66 
Ezclusão 

O Conselho pode, por maioria dlstrlbuida de dois terços, excluir 
um Membro da_ Organização, caso decida. que esse Membro lnfrl!:l
glu as obrlgaçoes decorrentes deste Convénio e que tal 1nfraçao 
prejudica seriamente o funcionamento do Convélllo. 

O Conselho notltlcará Imediatamente essa dccllli\o aG Secretá
rio-Geral d,as Nações Urúdas. Noventa dias após a decl~ão do Con
selho, o Membro deixa de pertencer à Organização c, se for Parte 
Contratante, ~lxa de participar deste Convénio. 

ARTIGO G7 
IJqaidação de eon&al eom Membros que se 

retirem olu sejam exeluadoJ 
1.0 O Conselho estabelecerá a Uquldaçáo de eontas com todo 

Membro que ae retire ou seja excluido. A Orgarúzação retém quais
quer importànclaa já pagaa pelo Membro em apreço, que fl«?a 
obrigado a pagar quaisquer amportánclas qu~ deva à Organ1zaçao 
na data em que tal retirada ou exclusão se tomar efetlva; todavia, 
no caso de uma Parte Contratante que não possa aceltnr uma 
emenda e, conseqüentemente, deixe de participar deste Convênio, 
nos tecnos do parágrafo 2.o do artigo 69,. o Conselho pode estlJ,be
leeer a liquidação de contas que considere eqü!tatlva. 

2.0 O Membro. que deixou de participar deste Convênio não 
terá direito a qualquer parcela resultante da liquidação da Orga
rúzaçáo ou de outros haveres desta, nem será responsável pelo 
pagamento de qualquer parte do détlcit que possa existir quando 
da expiração deste Convêlllo. 

ARTIGO 118 
Vicêncb. e termo 

1.0 Este Convênio permanecerá em vigor por um período de 
seis anos, até 30 de setembro de 1982, a menos que seja prorrogado, 
nos termos do parágrafo 3.o deste artigo, ou terminado, nos termos 
do parágrafo oi.0 deste artigo. 

2.0 Durante o terceiro ano de vigência oeste Convênio, Tale 
dizer, no ano cafeeiro terminado em 30 de setembro de 1979, devem 
as Partes Contratantes notlflcar ao Secretário-Geral das Nações 
Ullldas sua intenção de continuar participando deste Convênio 
durante os restantes três anos de sua duração. Toda Parte Contra
tante que, até 30 de setembro de 1979 não tiver notificado sua 
intenção de continuar participando déste Convênio durante os 
restantes três anos de sua duração, e todo território que seJa 
Membro ou Integrante de um Grupo-Membro, e em cujo nome nao 
tenha sido feita tal notificação até aquela data, deixa, a partir 
de 1.0 de outubro de 1979, de partlrlaar deste Convênio. 

3.0 A qualquer momento depois de 30 de setembro de 1980, 
por maioria de 58 por cento dos Membros que representem, pelo 
menos, a maioria dlstribuida de 70 por cento da totalidade dos 
votos, pode o Conselho decidir que este Convénio seja renegociado 
ou que seja prorrogado, com ou sem modificações, pelo prazo que 
determine. Toda Parte Contratante que, até a data de entrada em 
vigor desse Convênio renegociado ou prorrogado, não tiver r~otlfl
cado ao Secretário-Geral das Nações Unidas sua aceltaçao do 
Convêrúo renegociado ou prorrogada, e todo território que seJa 
Membro ou Integrante de um Grupo-Membro, e em CUJO nome nao 
tiver sido feita tal notltlcação até aquela data, deixará, a part:r 
de então, de p~clpar desse Convênio. 

4.0 O Conselho pode, a qualquer momento, e pela maioria dos 
Membros que representem, pelo menos, a .maioria dlstribuida. de 
dolll terços, tem1lnar este Convênio e, se assim o decidir, fixara a 
data de entrada em vigor desta decisão. 

5.0 Não obstante haver terminado este Convênio, o Conselho 
continuará em existência, pelo tempo que for necessário para 
liquidar a Organização, fechar as suas contas c dispor de seus 
haveres. Durante esse período, o Conselho terá os ·poderes e as 
funções que para esse fim sejam necessários. 

ARTIGO 69 

Emenda 
1.0 O Conselho pode, .:x>r maioria distribuída de dois terços, 

recomendar às Partes Contratantes uma emenda de~te Convênio. 
A emenda entra em vigor cem dias após haver o Secretário-Geral 
das Nações Unidas recebido notificações de aceitação de Partes 
Contratantes que representem, pelo menos, 75 por cento dos países 
exportadores com, no minlmo, 85 por cento dos votos dos Membros 
exportadores, e de Partes Cont=atantes que representem, pelo me
nos, 75 por cento dos pa!ses Importadores com, no mínimo, 80 por 
cento dos votos dos Membros Importadores. O Conselho fixará às 
Partes Contratantes o prazo para que notifiquem ao Secretário
Geral das Nações Unidas a sua aceitação da emenda. Se, ao cxp!.rar 
o pr~o. não tiverem sido registradas ns percentagens neccssarlas 
para a entrada em vigor aa emenda, esta é considerada como 
retirada. 

2.0 Toda Parte Contratante que não tenha relto, dentro do 
prazo fixado pelo Conselho, a notificação de aceitação da emenda, 
e todo território que seja Membro ou Integrante de um Grupo
Membro. e em cujo nome tal not.lticação não tenha sido feita até 
aquela data, deixa, a partir da data em c,ue a referida emenda 
entrar cm vigor, de participar deste Convêrúo. 

ARTIGO 70 
Dispnslçiie!l mplemr.ntareR e transltórlllll 

1.n O presente Convênio é eontlnuaçlio do Convênio Intema
clon:.l do Ca!é de 1~68 Prorrogado por Protocolo. 
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2.
0 

A fim de taclllta.r a contlnua.çl\o Ininterrupta do Oonv6n1o 
Internacional do Café de 1968 Prorrogado por Protocolo: 

a> permanecem em 'l'lgor, a menos que modificados por dis
posições deste Convento, todoa os a tos pratlcad<ia pela Organização 
ou em seu nome, ou por qualquer de Beus órgãos, com bue no 
Convênio Internacional do Café de 1968. Prorrogado por Protocolo, 
que estejam em vigor em 30 de setembro de 1976, e cujos termos 
não prevejam a expiração nesta data; 

b) todu as decisões que o Conselho deve tomar, durante o 
ano cafeeiro de 1975176, para aplicação no ano cafeeiro de 1976177, 
:serão tomadu na última sessão ordinária que o Conselho realizar 
no ano cafeeiro de 1975/76 e apllcadaa, em baae P1'17VIsórla, como 
se este COnvênio já estivesse em ylgor. 

ARTIGO 71 

Teztos autênticos do Convênio ,. 
Os textos deste Convênio em espanhol, francês, Inglês e ::or

tuguês são Igualmente autênticos. O Secretário-Geral du Naç~ 
Unldu será depositário dos respectivos originais, 

Em Fé do Que, os abalm-asslnados, devidamente autorizados 
por seus respectivos governos, firmaram este Convênio nas datas 
Que aparecem ao lado de suas .asslnaturu. 

ANEXO 1 

MEMBROS EXPORTADORES CUJAS EXPORTAÇOFS COM 
DESTINO A MEMBROS IMPORTADORFS SAO INFERIORES 

A 400.000 SACAS 

Membro exportador 
Quota inicial de 
exportação anual 

(milhares de sacas) 

Menos de 100.000 sacas 
Gabão 
Jamaica 
Congo 
Panamá 
Daomé 
Bolívia 
Gana 
Trindade e Tobago 
Nigéria 
Paraguai 
Timor 

Subtotal 

Mais ue 100.000 sacu 
Libéria 
Guiné 
Serra Leoa 
República Centro-Africana 
Togo 
Ruanda 
Venezuela 
Bul'lindl 
Haiti 

(1) 

25 
25 
25 
41 
33 
73 
66 
69 
70 
70 
82 

579 

100 
127 
180 
205 
225 
300 
325 
360 
360 

Número de votos 
adicionais aos 
votos básicos 

(2) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
6 

Colómbla 114: 
Con~ 4: 
Costa do Martim 4D 
Costa Rica 22 
Daomé 4: 
Dinamarca 
El Salvador 35 
Equador 16 
Espanha 
Estados Unidos da América 
Etiópia 28 
Flnlãndla 
França 
Gabão 4 
Gana 4: 
Guatemala 33 
Guiné 6 
Haiti 12 
Honduras 11 
lndla 11 
Indonésia 26 
Irlanda 
Iugoslávia 
Jamaica 4: 
Japão 
Libéria 4: 
Madagáscar 18 
México 32 
Nicarágua 13 
Nigéria 4 
Noruega 
Nova Zelándla 
Países Baixos 
Panamá 4 
Papua-Nova Guiné 4 
Paraguai 4: 
Peru 16 
Portugal 
Quên!a 17 
Reino-Unido 
República Centro-Africana 7 
República Dominicana 12 
República Federal da Alemanha -
Ruanda 6 
Serra Leoa 8 
Suécia 
Suíça 
Tanzãn!a 15 
Tcheco-Eslováquia 
Timor 4: 
Togo 7 
Trindade e Tobago 4 
Uganda 42 
Venezuela 9 
Zaire 21 

UI CONVI1:NIO INTERNACIONAL DO CAFii': 

29 
392 

%2 
87 

8 
18 

37 

18 
7 

47 

12 

51 

104 

37 
24 

10 

Subtotal 

Total 

2.182 

2.761' 

ANEXO 2 

DISTRIBUIÇAO DE VOTOS 

RELATóRIO DA DELEGAÇAO DO BRASIL A XXVIII SESSAO DO 
CONSELHO INTERNACIONAL DO CAFii':, REALIZADA EM 
LONDRES, DE 3 DE NOVEMBRO A 3 DE DEZEMBRO DE 1975, 

Exportadores 

Total 1.000 
Austrália 
Bélgica • 
l3olivla 4 
Brasil 336 
Burúndl 8 
Camarões 20 
Canadá 
Chipre 

;-~1 o Luxemburgo 

lmportadores 

1.000 
12 
29 

32 
5 

Introdução 

O presente Relatório está dividido em três partes. Na primeira. 
parte, são feitas observações de ordem geral sobre os antecedente& 
históricos do III Convênio Internacional do Café, da evolução daa 
negociações e das principais caracterlstlcas do novo Instrumento. 
Na segunda, procede-se à análise pormenorizada dos artigos que 
compõem o Convênio, comparando-os, sempre que necessário, com 
as dlspastções do acordo de 1968. F!nalmen te, na terceira, encon
tram-se os anexos. 

A Delegação do Brasil à XXVIII Sessão do Conselho Interna
clonai do Café foi chefiada pelo Doutor Camlllo Calazans de Ma
galhães, Presidente do Instituto Brasileiro do Café e composta 
dos seguintes membros: Ministro Marcelo Rafaelll, Representante 
do Brasil na Organização Internacional do Café, Ministro Sergio 
Fernnncto Guarlschl Bath, Chefe da Divisão de Produtos de Base 
do Ministério dos Relações Exteriores, Doutor Silvio de Azevedo 
Lima, Representante suplente do Brasil na Organização Interna-
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clonal do 0&16, Secretário Jórlo Dauater MaplbAea e Sll'fa, da 
Divido de Pnldut.oa de Baae do MIDJ8t6rlo du Relaç6es Exterlol'el, 
fleeretárlo Vitória Alice Cleaver, na Embalx&da do BI'Allll em Lon
dl'ell, Secretário' Antonio Jdarquea Porto o Santo., da DIY!aão de 
Produto. de Baae do Mlnlatérlo daa Relações Exterlo'rea, Doutor 
Herbert :Moreira Salgado, do Instituto Brasileiro do Café, Senhore. 
José Ca.s.stano Gomee doa Reis Junlor e Delaon Scarano, da Junta 
Consultiva do Instituto Bra.sllelro do Caté, Doutor Jair ~lt, do 
!Banco Central do Brasil e Senhor Alceu Martins Parreira, Pre.sl
dente da .Assoclação Comercial de Santos. 

PRIMEIRA PARTE 
Observações Gerais 

Durante multas décadas, por torça de sua posição como maior 
produtor mundial dt: caté, o Brasil empreendeu uma politica tao
lada de 11ustentação dos preços Internacionais do produto·. N011 
anos 50 já se faziam ..sentir fortemente os efeitos desta ação uni
lateral,· pois o Brasil acumulara Imensos estoques e encorajara o 
surgimento de grande número de concorrentes, beneficiados com 
o "guarda-chuv.a" assim criado no. mercado. Internacional. Datam 
de 1957 os primeiros esfo'rços de cooperação no campo cafeeiro, 
Inicialmente entre pai..ses latino-americanas e, dois anos depois, 
congregando a maior parte dos produtores mundiais. Estes esforços 
!oram conduzidos principalmente pelo ·Brasil e tinham, como ob
jet!vo último, repartir com os demais exportadores o õnu.s da 
sustentação'do mercado, coibindo o excesso de oferta que conduzia 
ao Inexorável aviltamento dos preços. 

2. A lnsntlclêncla das medidas de retenção acordadas exclu
sivamente entre produtores, sobretudo (luando ainda não se comple
tara o processo de emancipação politica de Importantes áreas pro
dutoras, tomou Imperativa a adesão dos consumidores aos esforços 
de dlsclpllnamento do mercado. Esta tol a gênese do Acordo In
ternacional do Café de 1962 que, reunindo praticamente todos os 
produtores de expressão e os maiores consumidores, contribuiu de 
forma etetlva para evitar maior deterioração das cotações, num 
momento em que os estoques mundiais eram superiores a 70 mi
lhões de sacas. 

3. Este primeiro acordo, administrado pela Organização In
ternacional do Caté, com sede em Londres, estabelecia um Sis
tema de quotas de exportação, distribuídas a priori, cabendo ao 
Conselho da Organização estipular, antes do Inicio de cada ano 
cafeeiro, o montante global das exportações destinadas aos mer
cados ditos "tradicionais". O Convênio continha uma lista de 
"mercados novos", para os quais as vendas eram livres. POIIte
rlormente, o Conselho criou um sistema pelo qual as quotas de 
exportação de cada produtor eram reajustadas, em base pro rata, 
de acordo com comportamento dos preços ao longo do ano exis
tindo também um sistema de ajustes seletlvos para retletlr mo
vimentos específicos dos preços dos diferentes grupos de café. 

4. Com pequenas mudanças estruturais, o acordo toi reno
vado em 1968, uma vez que havia reconhecimento geral quanto 
aos benefícios da disciplina internacional !n~roduzida em 1962 
Uma das principais Inovações deste Instrumento consistiu na cria~ 
ção de um Fundo de Diversificação, destinado a tacl11tar a trans
~crênc!a de recursos para outras atlvldades agrícolas, cujos resul
tados, entretanto, se revelaram pouco satisfatórios. As geadas ocor
ridas no Brasil em 1969 e 1911 vieram reduzir sensivelmente o 
nível dos estoques 'em mãos de produtores, provocando lenta mas 
sensível recuperação das cotações. As· alterações no panorama da 
oferta, criando nova situação no mercado cafeeiro !oram agra
vadas, ao final de 1971, com a desvalorização do dólar norte-ame
ricano, moeda usada para os ajustamentos das quotas. Como não 
podia deixar de ser, a Organização Internacional do Caré refletiu 
fortemente as tensões do mercado, com o que se revelou !mpossivel 
durante todo o ano de 1972, conclllar as posições de produtore~ 
e consumidores com vistas a fixar a quota global para o ano ca
telro 1972/73. Caracterizado o Impasse, em abril de 1973 o Con
selho prorrogou o Acordo de 1968, .sem suas cláusulas econômicas 
até 30 de setembro de 1975, com o que se mantinha o toro para 
eventualmente negociar novo Convênio cafeeiro. Posteriormente 
através de Protocolo, este prazo foi estendido por um ano dentrÓ 
do qual, então, as negoclaçõoo puderam ser concluidas com êxito. 

5. O primeiro passo formal nesta dlreção foi tomado em 
setembro de 1974, quando, pela Resolução. n.o 274 se criou um 
Grupo de Trabalho encarregado da negociação do novo Convénio. 
Antes que este Grupo se reunisse pela primeira vez, diversos pai
ses produtores e consumidores apresentaram documentos contendo 
.se~ pontos de vista acerca do novo Instrumento, tendo o Brasil 
então formulado suas primeiras propostas sobre os mecanismos 
básicos do acordo. Reunido quatro vezes entre janeiro e abril de 
1975, o Grupo de Trabalho propiciou Intensa troca de opiniões 
entre exportadores e importadores, permitindo o desdobramento 
técnico de vár)as Inovações, que terminaram por se ver rc!let!das 
no novo Convenlo. 

6. Além do.q contatos r~allzados no âmbito do Grupo de Tra
balho, des~nvolveu-sc intensa at!vidade paralela de cunho b!la-

terat Asalm, .por exemplo, o Braall manteve conn~ expio.. 
ratórlas com o Oonrno dos Elltados Untd011 em ma~ de 1975 ãie 
no mu seguinte, elaborou com. a Ool6mbla uma proposta ronn 
e· pormenor!Z!lda aobre 01 pontoa de maior releY~cla do acordo. 
Ellta pro])OIIta conjunta,. dado o peao politico de aoUa rormuladore~~ 
com ma!orea exportadol'ell do mundo,. tomou-ao documento de 
importância transcendental na eluctdac;io dOII!ntereues doe paiael 
produtores. 

7. Balizado o terreno das necoctac;6ee, em junho/-julho do 
1975 reuniu-se o Conselho da Orpnlzac;ão com o objet!Yo de con
cluir o acordo. O caráter realmente revolucionário de várloa me
eanlsmOII então discutidos não permttlu se chegaa.qe a eonsenao 
ainda durante esta reunião, IDIIB já então ao fizeram, aobretudo no 
11e!o de Orúpo de Contato composto de quatro representantes de 
palses exportadores e quatro de palses Importadores, progressos 
det!n!tlvos na elaboração de um Instrumento suficientemente di· 
nãmlco e tlexlve1 para disciplinar o mercado Internacional do 
café. 

8. Marcada para novembro a etapa final de negociação, 
eis que a 17 de julho as principais regtoes produtoras do BrasU 
toram atingidas pela mais forte geada dos últimos . cinqUenta 
anos. SOmada aos problemas pollt!cos vividos por Angola e outros 
exportadores africanos, a geada velo alterar de forma slgntf!ca
tlva o quadro da oferta mundial, com Imediato substancial 1m· 
pacto sobre os preços. Na realidade, a extensão da calamidade 
ocorrida no Brasil transformava uma situação de relativo equllibrio 
estatlstlco entre oferta e demanda mundiais, com. expectativa de 
aumento dos excedentes a médio prazo, em um. quadro de tranca 
escassez, a perdurar por alguns· anos. As novas condições, multo 
distintas daquelas que haviam prevalecido em 1962 e 1967, certa
mente não apontavam como !mprescfndivel a· conclusão de um 
acordo cafeeiro para a defesa de preços no curto prazo. Não obs
tante, entendendo que o convênio poderia servir· para refrear o 
plantio desordenado e garantir aos produtores alguma estabi
lidade uma vez passada a rase de escassez, o BrasU tomou pú
blico, poucos dias após a geada, seu Interesse em ultimar as ne
gociações a partir dos entendimentos Já alcançados. 

9. As negociações !!na!s se realizaram nos meses de novembro 
e dezembro de 1975, em sessão do Conselho da Organização Interna
clonai do Café. Os árduos debates então travados, onde se re!letla 
toda a problemática Internacional de matérias-primas, mostraram 
ser posslvel, mesmo num contexto em que é nítida a dicotomia patsea 
desenvolvidos pai..ses em desenvolvimento, substituir a confron
tação estérll pela harmonização duramente negociada de Interesses, 
nos moldes preconizados pelo Brasll. Assim, não só se obteve êxito 
na conclusão do acordo, mas nele se Introduziram s!gnltlcativas Ino
vações técnicas, cujos desdobramentos poderão transcrever o âm
bito propriamente cafeeiro. 

10. O certo é que, nas negociações sobre café, estiveram 
presentes os temas centrais de palses Importadores e exportadores: 
para os primeiros, a garantia de abastecimento; para 011 segundos, 
a segurança de preços remuneradores, passiveis de re&.justamepto 
em função do ritmo Inflacionário mundial e das mudanças de 
paridade das moedas das nações Industrializadas. :S: significativo 
que, em relação a cada um des~s temas básicos, nenhuma das 
partes pôde obter Inteira satlsfaçao de seus reclamo~, mas e,m~as 
conseguiram progressos ·substanciais com respeito as dls])OIIIções 
dos Convênios anteriores. 

11. Em matéria de garan,tla de abastecimento, os consumi~ 
dores se viram beneficiados pela nova slste:nát!ca para a dis
tribuição de quotas. Nos acordos passados, a part!lha do mercado 
era Imutável durante a vigência do pacto, criando distorções na 
medida em que certos paises obtinham parcelas superiores à ca
pacidade . real de escoamento de seus cafés. Além de provocar 
dúvidas quanto ao fluxo de suprimento, este sistema inflava a 
oferta global e enfraquecia o mecanismo de quotas como Instru
mento de sustentação dos preços. O novo sistema é bem mais 
flexível, pois 70% da quota global serão distribuídos em !unção das 
performances de exportação, Inclusive durante os dois primelroa 
anos de vigência do acordo, enquanto os 30% restantes serão alo
cados proporcionalmente aos estoques existentes em cada pais 
produtor ao !1m de seu ano-safra. Este mecanismo refletirá com 
maior precisão a realidade da produção mundial, virtualmente eli
minando as chamadas "quotas-papel" verl!!cadas no passado. 

12. Alguns consumidores, todavia, tentaram Ir multo além 
nesta matéria, retomando proposta que parecia ter sido descartada 
já na penúltima rodada lle negociações !em junho de 1975, antes 
portanto, da geada no Bras!l, segundo a qual seriam penalizados 
os paises que deixassem de preencher sua.~ q,uotas anuais. Em es
sência, isto corresponderia a uma obrlgaçao de venda, sem a 
contrapartida de uma oiJrlgaçiio de compra, que Impediria o Bra.stl 
do eventualmente praticar uma politica de preços dentro do acordo 
c exacerbaria a Incontinência comercial de alguns produtores, com 
efeito depressivo sobre os preços. 

13. Diante da Intransigente recusa do Brasil cm aceitar qual
quer forma de penalização por conta de !nsu!!ciêncla de expor-
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S&çi.o, no que reeebemoa total endoaao doa demalll · produtorea, a 
Jle&OC!açlo esteve a pique de fraeaaaar. ,nalmente, · eaaea conau
mldores recuaram de sua poalc;Ao, eatabelecendo-ae que, ao lnv611 
de punir oa exportadores que nlo declaram a tempo suas lnau
tlelénclas ("shortfalls"), lllo'premladoa oa que o fazem, com QUOtaiJ 
adicionais no ano aegulnte. 

14. No que tange a preçoa, bem cedo ae verificou aer Inviável 
a aceitação pelos consumidores de fórmulas automáticas para o 
reajuste dos valores em resposta à lntlação mundial ou às mu
danças de paridade das prlnclpalll moedas. A lndexaçlo é hoje 
anátema para as nações Industrializadas, Inclusive por razões de 
politica Interna. NAo obstante, conaegutr-ae Introduzir no acordo 
o principio da revisão dos preçoa e fixar expreaaamente como cri
térios, além doa fatores Inerentes ao mercado cafeeiro, "as mu
danças no sistema monetário Internacional" e •a tendência da 
Inflação ou deflação mundial", com base em elementos de juizo a 
serem fornecidos pelo Dlretor Executivo da Organização Interna
cional do Café. · 

15. Em outra frente crucial, tixou-ae n média dos preços ln· 
dlcatlvos dos Outros Suaves e dos Robustas no ano de 1975 como 
ponto em que se aclonará obrigatoriamente o sistema de quotas, 
caso antes não se tenham verificado outras condições para sua de
flagração. Esta média, refletindo as distintas faces do mercado antes 
e depois das geadas ocorridas no Brasil, situou-se em 83,23 cen
tavos por libra-peso e, conquanto não constitua uma garantia 
Inabalável de preço minlmo no ruturo, atuará como "rede de se
gurança" em nivel satisfatório (basta lembrar que, de março a 
abrll de 1975, a média daqueles cafés foi Inferior a 50 centavos 
por libra>. Ademais, mesmo este valor estará sujeito a revisão a 
cada dois anos, oferecendo, assim, perspectivas de atualização com 
o passar do tempo. 

16. A partilha do mercado foi outra questão nevrálgica, tor
nada ainda mais aguda pela Incerteza que já então palrava sobre a 
capacidade produtiva dos grandes exportadores. o Brasil, que nos 
últimos 10 anos sofrera erosão de sua parcela no mercado, acabara 
de ser atingido pelas maiores geadas dos últimos clnqüenta anos 
- e só poderá recuperar seus nivels de produção dentro de três 
ou quatro anos, supondo que neste perlodo não ocorram novas 
calamidades climáticas. Angola, quarto produtor mundial, e outros 
exportadores africanos se viam às voltas com dificuldades Inter
nas que atetarão substanCialmente suas colheitas no futuro pró
ximo. 

17. Por outro lado, desde o ano cafeeiro 1972/73, quando so
çobrou o n Convénio Internacional do Café, as exportações dei
xaram de ser submetidas a qualquer controle, Invalidando a base 
estatlstlca para eventual cálculo das quotas. Nestes anos, todavia, 
diversos paises centro-americanos e africanos haviam registrado 
melhores períormances de vendas, as quais, segundo eles, retletlam 
uma realidade de produção que não tora reconhecida na partilha 
aplicada ao acordo anterior. 

18. Alguns ensaios de repartição do mercado feito& entre os 
principais produtores revelaram a Impossibilidade de se chegar a 
uma distribuição equitativa, capaz de ser aceita pela maioria dos 
exportadores presentes às negoCiações. A solução encontrada eli
minou os Inconvenientes da partilha por critérios políticos. Su
pondo que o sistema de quotas só entre em vigor dentro de dois ou 
três anos como o faz crer o quadro atual de preços elevados -, a 
distribuição se fará proporcionalmente às. melhores cifras de ex
portação obtlt::J.S por cada pais, seja no perlodo de 1968/d9 -
1971/72 (quando o Brasil deteve 35% do mercado), seja nos dois 
primeiros anos do novo acordo (época em que devido à geada, a 
participação brasileira será necessariamente mais baixa). Cabe 
notar, entretanto, que esta fórmtila não estimula o plantio desor
denado, pois a performance de exportação nos anos cafeeiros 
1976/77 e 1977/78 terá de se fazer exclusivamente com base na 
capacidade produtiva exls~nte quando da conclusão do Convênio. 

19. Ademais, como se observou anteriormente, a distribuição 
fundamentada nas pertormances de exportação só se apl!cará a 
70% da quota glotial anual. Os 30% restantes, definidos como parte 
variável da quota, serão repartidos proporCionalmente a reservas 
de- cada pais produtor no total dos estoques mundiais, conquanto 
nenhum Membro exportador possa receber mais de 40% do total 
da parte variável. Esta limitação só atingirá, na prática, o Brasil, 
que dada a magnitude de seus estoques normais, de outro modo 
arr~batarla quinhão desproporcional da parte variável, compro
metendo os objetlvos do novo mecanismo. 

20. o sistema de quotas, como se observará pormenorl:zada· 
mente em outra parte deste Relatório, deverá garantir ao Brasil 
malll de 30% do mercado de. Membros Importadores, dos, quais 
li!% em função de sua parcela tradicional nas. reservas mundiais 
de café. A luz das estimativas de produção para os próximos seis 
an011, tal quota permitirá folgadamente o escoamento dos volumes 
de eaté que o Brasil poderá destinar ao mercado de membros lm· 
portadores durante a vigência do acordo, sobretudo diante da 
.. eccssldade de se reconstituir o estoQue estratégico do produto. 

21. 0o11114!Qü6ncla lndlreta, mu lmportantl.ulma, do sllltema 
misto de quotas é a necesaldade de que todos 011 produtorea eoa 
exportaçõea anuais auperlores a 400 mil sacas desenvolvam poUt!ea 
de estocacem, criando as condlçõea de lntra-eatrutura tisica, admi
nistrativa e financeira que lhea permitam participar da dlatri
bulção da parte variável das quotas. A lnexlsténcla de tal lnfra· 
eatrutura no passado estimulou as vendas desordenadaa, tendo me.
mo conatltuldo a principal causa do fracasso dos esquemas de 
retenção ensaiados pelos produtores nos anos cafeeiros de 1973/74 
e 1974/75. Esta caracteriatlca do sistema de quotas talvez repre
sente a mais profunda e significativa Inovação do acordo, com 
Incalculável efeito .sobre o futuro do mercado cafeeiro. 

22. Diante do atual quadro dé escassez e preços elevados, o 
acordo deverá entrar em vigor sem que esteja em operação o sls· 
tema de quotas. Todavia, conseguiu-se eliminar os riscos dessa 
situação, na medida em que o Convênio define claramente as con· 
dlções de preço para a Introdução das quotas e estabelece que, 
desde o Inicio, as exportações para os Membros Importadores deve
rão estar amparactas por Certificados de Origem. Note-se, aliás, 
que é do próprio Interesse dos países exportadores aplicar as me
didas de controle estatístico, em virtude da nece&sldade de com· 
provarem suas períOrDUlDces de venda .no período. 

23. Em termos gerais, verifica-se que o m Convénio Inter
nacional do Café é, do ponto de vista técnico, o mais sofisticado 
Instrumento do gênero, principalmente porque se destina a regular 
condições aleatórias que só se deverão concretizar dentro de alguM 
anos. Sua maior virtude é a flexibilidade, presente em vários me
canismos, que contrasta com o excesso de rigidez que tem preju
dicado outras tentativas de organização dos mercados de produtos 
primários. Finalmente, o Convénio Incorpora cuidadoso equilíbrio 
entre direitos e deveres, tanto para consumidores quanto para pro
dutores. 

24. São os seguintes os pontos fundamentais do novo acordo: 
a) o sistema de quotas só se aplicará aos mercados de palses 

Importadores membros, sendo livres as vendas para países não 
membros (nos acordos anteriores, estavam sujeitas a quotas as 
vendas aos "mercados tradicionais", tossem eles de países membros 
ou não, sendo livres as vendas aos chamados "mercados novos"). 
A nova sistemática. permitirá controle mais rígido das exportações 
sujeitas a quotas, reduzindo as possibilidades de fraude e as conse
qüentes distorções de preço observadas no passado; 

b) as quotas básicas de exportação de cada país produtor serão 
estabelecidas segundo três hipóteses, dependendo da época em que 
o sistema de quotas entre em operaÇão <nos acordos anteriores 
estas quotas eram tlxadaa previamente, vigorando sem alterações 
durante toda a vida do Convénio). O novo sistema levará em 
conta as performances de exportação para os mercados de países 
membros nos anos em que houve controle das exportações no acordo 
anterior (1968/72), bem como, eventualmente, os anos também 
sujeitos a controle no novo Convénio 0976/77 e 1977/78); · 

c) os paises com exportações Inferiores a 400 mil sacas por ano 
:ftlcebem uma quota Inicial, que será aumentada anualmente de 
10% para os que exportam menos de 100 mil sac88 e de 5% para 
os que exportam entre !00 e 400 mll sacas (n~s acordos anterloi!B 
havia Idêntica dlsposlçao apenas para os pruses com exportaçao 
interior a 100 mil sacas); 

d) .as quotas básicas serão reajustadas caso um pais Importador 
se tome membro do Acordo, em função das exportações médias dOS 
palses produtores para tal pais no :período 1968/72; 

e) o sistema de quotas entrará em vigor em função do com
portamento dos preços, com base em três hipóteses claramente 
definidas no acordo: !) caso o preço Indicativo compostó atinja 
0 teto da talxa de preços em vigor, não tendo sido fixada faixa 
de preços U) caso o preço Indicativo composto se situe 15~ abaixo 
da média' registrada no ano Convênio anterior, ou 111) caso a média 
dos preços Indicativos pàra os Outros Suaves e Robustas atinja 
a média destes cafés no ano clvU 1975. Esta última disposição 
significa dizer que se estabeleceu uma "rede de segurança" ao 
nlvel de 63 23 centavos de dólar por libra, ponto em que se situou, 
naquele ano, a média das c:_otações daqueles cafés. 06 prec;os-g!'· 
tllho são passiveis de rcvls~ a cada dois anos. As quotas serao 
auspensas também em funçao de movimentos dos preços, neste 
caso se o preço Indicativo médio elevar-se de 15% acima do limite 
máximo da faixa de preços ou, não tendo sido fixada tal faixa, 
acima da méd!a'veritlcada no ano civil anterior; 

t) a quota global anual será determinada essencialmente com 
base na estimativa do consumo anual dos membros Importadores; 

r> as quotas de exportação de cada produtor serão fixadas com 
base em sistema tlexlvel, da seguinte forma: 70% da quota global 
serão dllltribuldos cm função das quotas básicas, segundo as propor
ções resultantes das fórmulas mencionadas na alinea b) acima; 
os restantes 30% serão dlstrlbuidos em proporção aos estoques ver!· 
ficados de cada pal.s produtor com exportações superiores a 400 mU 
sacas, levando-se cm conta a totalidade dos estoques oe qualidade 
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exportável, incluldos aqu~le:s de:stlnadoa AG consumo ln~mo .. Ne· 
.nhum pais, entretanto, poderá receber mala di! fll.,., do total duta 
parte varló.vel calculada em função doa utoquu: 

h) u quota.s globais anual! de exportação poderAo aer Najua
todaa, em baae pro nta, em função do movimento de preQOs ao 
longo de cada ano cateelro; para tal fim, deverão ser estabelecldu 
talxu de preço a.n uals e provlsõea relatlvu ao aumento ou dimi
nuição da quota global caso os preços ultraptu&Om os 11mltea aup&
rior e Interior da faixa; 

i) será estabelecido um sistema de preçoa indicativos com Yil
tas à fixação das talxa.s mencionadas na allnea anterior: e.!W . 
talxa.s poderão ser reajustadas a cada ano tomando em conta 
fatoro:; Inerentes ao mereado cateelro e também outras c!rcun&tit.n
clas, como a.s alterações no sistema monetário lntemaclonal e as 
tendências de inflação ou deflação em escala mundial; 

j) detlnlu'-se lnsuflcltincla com~ a dlterença entre os direitos 
de exportação de cada produtor e sua.s exportações totais para,~
portadores membro~; caso um país declare em tempo hábll que nao 
poderá preencher sua quota, receberá no ano seguinte uma aloca
ção adicional correspondente a 30% do volume da lnsutlclêncl& 
:~otltlcada. As Insuficiências aerão redlstrlbulti.M aos demala pro
dutores. mas 70% do volume das mesma.s serão aloeados a paisea que 
exportem o mesmo tipo de café; 

I) desde o primeiro dia de vigência do Convênio, mesmo que 
não esteja em operação o sistema de quota.s, as exportações para 
países membros deverão estar ampax;adu por Certltlcados de Ori
gem, a fim de permitir o controle das vendas para efeito de deter
minação da performance de cada exportador; e 

ml. o cónvênlo terá a duração c1e seis anos, mas antes do fim 
do terceiro ano cada membro deverá contlrmar .sua Intenção de 
permanecer como Parte Contratante do acordo. 

SEGUNDA PARTE 

An:íllse do Articulado 
Preàm!lulo 

O Preâmbulo resume as lntent;ões que motivaram produtorea !I 
consumidores na negociação do m Convênio !ntemaclonal do café. 

Basicamente, dl!ere pouco do Preâmbulo adotado no acordo 
de 1968. Enfase maior, no entanto, tol dada ao fato de que, além 
de constituir um melo de evitar desequlllbrlo e:ntre oferta e pJ:OCura 
de caté, com tlutuaçõea de preços prejudiciais . a todos, o novo 
Convênio tol elaborado com o ânimo de ga."'lntlr, também, "rec~lta 
adequada aos produ~res por melo de preços remuneratlvos" Cl 4.0 , 
fln.e). 

Evitou-se. Igualmente, referência à ''acumulação de oneroaoe 
es~ues" <I 3.0 do Preâmbulo do Convênio de 1968), já que, por 
um lado, o novo acordo tol negoctado em conjuntura de relatll'll 
escassez e, por outro, os próprios mecanismos de quota-preço pre
vlatos deverão ser suficientes para garantir ajustamento entre 
oferta e demanda durante a vigência do Convênio, ellmlnando, aa
slm, o espectro da acumulação de· estoques. 

CAJ>1TULO I 
ObJetfyoc 

ARTIGO 1.0 

ObjetiYoc 

O artigo 3CBU'!, em suas llnlras gerala, o art. 1.0 do CIC/ec;.. 
Note-se, ai també111, a referência, nos 11 1.0 e 4.0 , à neeeeal

dade de obtenção, para os produtorea, de preços rellluneratlvoa para 
seua catéa e o abandono da menção a "onerosoa excedentes", cons
tante do I (2) do art. 1.o do CIC/118. 

ARTIGO 2.0 

Comprozm- cerab 11011 .memb~ 
O art. 2.0 estabelece aa grandes linhas pelas quais dnerio 01 

pabes membros pautar suas atuilções e, mal! particularmente, DOr
tear a.s respectivas politicas comerciais, durante a 'fir6nc1a 4o 
acordo, paar que se atinjam os objetlvoa deacrltos no art. 1.0 -For 
seu caráter abrangente, preteriu-se Inclui-lo no Capitulo lntcial, 
ao Invés de Inseri-lo como no acordo de 1968, na parte relatiY& às 
disposições de ordem econOmlca. Por outro lado, despojou-se o 
art. 2.0 das disposições do art. 27 do CIC/68, que não corroapondlam· 
efetlvamente a com::~romlllaOs de conteúdo Jurldlco, e sim a ex
preasões de Intenção devidamente cobertas pelo art1110 referente 
aos obJetlvos do Convênio. 

. O principal r.ompromlaao dos membros eati,. naturalmente, em 
aleançar aa metas apontadas no art. 1.o, orientando e a,Juetando, 
para ease' fim, suas poUtlcas comerciais. Cóm tal objetl'fO, comp~: 
metem-se a acatar rigorosamente u obrlltaç6es e dl8DOilo6ea ..., 
Convênio. 

No 1 2.0 , os membroa reconhecem a. noceuldado de adota.r poq. 
tlcas que auérurem que oa preçoa do caté nAo prejudJcarãO·o dele
Jável aumento dó consumo. Em contrapartlda, .reconhecem 007PP. 
também neceuárla a adoçAo de politicas que prantam .&01 p~ 
dutorea rem!Jneração adequada. Suprlmlu-ae qualquer reterêncl• 1110 
nlvel de preços em determinado perlodo de· tempo, pois o slatema..:~ 
quota-preço .prevê Cv. art. 33) um nlvel mlnlmo de preço que atu .... 
como "rede de segurança". 

Com os. Íl 3.0 e •. 0 buaoou-sc. lmped1r que memb%08 _exPorVro 
dore11 venham. a exportar café para pal.ses lmportadorea naQ mem
bros em condições mal! faveP,vels do que o tarlam para ~ mem
bros Importadores. Vlsou-ae:a um duplO obJettvo: evitar que, dJ~l! 
da posslbiildade de obtenção de malorea vantagens como ~d 
membros, os membros Importadores vteasem a deatn~reuar-ae e 
participar do Convênio e, também, utlmular a adesao ao acordo 
de outroa consumldoru, contribuindo, aas1m, para o maior dflcl
plinamenU:l·do mercado. 

A participação atlva -doa membros lmportadorea e exportadorea 
na·operação c:l6'slatema de certificados de or:lgem. tal como prev.lst& 
no 'I 5.0 , tomará poaalvel o controle e!etlvo de todas as exportaçõea 
de. ·.paises membros para mercados de membros lmportadorea ·• 
part.!r àa entrada em vtsor do Convênio. O 1 5.0 assume ~de 
lmportlt.ncla na medida .. em que, atravéa desae controle, seio~~ 
fonte segura para ater:l9io d.as· perlOftiiWlCIIII de exportaç .._ 

· só para a distribuição dll.l!.' quotas básicas C v. art. 30), como para 
o cálculo dos votos, a partir de 1.o de Janeiro de 1971 CY. art. 1S) • 
VeJa--'!!, a. propóB!w do slatema ·deeertlflcados de origem, o art. a: 

c~n. 
DefJDiçeiea 

ARTIGO 3.0 

Definições 
o art. 3. o segue, em linhas gerais e se111 . modJ!leaçl)ea de fundo, 

a redação do art. 2.0 do Convênio de 19a8, à.~ do I s.o. (CI'U! 
acompanha o Convênio de. 11188 prorrogado· PD.r Pro~olo, e~ .seu 
art. 2, 1 C6). El1mlnou-ae a referência ao 1 c•> do convênio. do 
19a8,. por expletlva. Os 11 .(16) e U7J do art. 2 do Convênio de 
1968 encerram conc:eltOa nãq adotados DO novo aco~; por ,C!SIIO 
motivo, não aparecem DO' art.· s.o ·.so CIC/'16 '(Y., a proP6alto,· ánt· 
l1se do art. 29) 

CAP1TOLO m 
Méaib

.ARTIG04.0 

~-~ o art. -l.0 ae111e, em seua 11 1.o e 2.0 , o art. s cSo OonY6Dio 
de 1D68. O I 2.0 te'fe sua redação limpUt1cada. 

011 11 S.0 , f.0 e 5.o seruem, em eaa6ncla, a 'ledaçio dos 11 <J}, 
c•> e C5l do art.. · · do Conv~ e~e·1968 prorrop.do par Prato-. 
colo, Nfletlndo, na prática, ·co~ apllcávels à. Comlmlclada 
Econ6mlca Européia. 

ARTIQPA0 

hrtlfipaçio ~·- aelqle a· 
"'m...._·~~~~~ 

Bem. ml>dlfi.C&9ÕCI1ie fundo ·IQI.n .relaçio ao art. ~ cSo CIC/11. 

ART.lGO '8.0 

Paruelf!IOio IDielaJ -· Gn]la 
o artigo segue, aeDi modtrlc~ de tundo, o art. 1$,., elo Coa~ 

Yênio de .111C18. )ro que ~e. ao· I -t.0 ; allnea .11, yeJ~ae: a ~ 
tlea· de dlatrlbuloio de 'fptoa &dotada DO DOYO ConvPifUo. (art.: ~~· 

AR!l'lOO 7.0 

Pr.rikl~· s.~e. .- an.o· 
Sem. mod111~ de. fundi! oom reJaolo 10 .art..~llilo CIO/SI. 

CAPtTDLos IV, V e VI 
011 Capituloa IV·-·Orpn!saçio:e ~ (ara.&• '" 

22): v - Prtv1l6clos e Il1lumciadee e»rt 23): ~ e TI~-:- :nn~ 
Carta. 2• a 27), renettndo a oooUnllldade' admlnlltntlft u: ... ..
n1z&Qio lntemaclonal do ·Caté,.IQfreram alteta*e ~m]ntmaa· OC.1 
Nlaçf.o ao OonYênio dA 1968 •. 

A 'Cinlca modlftcaçio. dll YUlto ociorreu~qom ~. IID cáJauJ8 
de Yotoa (Y. &llállae.do art. 13, a seguir), J6 quito llo~~rdo, i1o 
contrário do anterior, n1o t*beleoe· a Jdld quotu ·-cu par& 
01 membl'OII a;portac~o~N. 

.Aa'nGO D ....... 
Da me1111a forma. que DO OoD'Itulo de t. do' atrtbUlolllllll 

'fOtOI à tot&Ddade doi membrol lmportadoJ:el • m&l '#otOI. k ...,.. 
talldade doa membrol export,adorea. 
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O ct.lculo da distribuição de votoa básicos continua, também 
ld6nt1co ao udotado no acorco de 1968, I. e., cada membro dlsporâ 
de até cinco votos básicos. O total des~es votos blislcos, contudo 
nlio podera, em cada categoria, ultrapassar 150. Sempre que Ó 
número de membros numa determinada categoria for SUIJt'rlor a 
:!0, obter-se-ão os votos básicos dividindo 150 pelo número de 
membros. 

No que concerne à dl~tribuição dos votos restantes em cói.da 
categoria de membros, o processo adotado no novo Convênio é o 
lleguinte: 

A. Membros exportadores Isentos de quota bãslcn, :nos ter
mos do art. 31: 

I. 08 membros exportadores a que hajam sido atrlbuldas 
Quota.:! iniciais de exportw;ão inferiores a 400 mil sacas, mas Iguais 
ou superiores a 100 mll sacas, terão seus voto:; básicos acrescidos 
dos votos Indicados na coluna 2 do Anexo 1; e 

H. Os membros exportadorell sos quais ~nham sido alocadas 
quotas lnlclals .:!e exportação Inferiores a 100 mil sacas, a exemplo 
do que ocorria no acordo de 1968 (v. art. 12. I (3J, fine), terão 
apenas os votos básicos. 

B. Membros exportadores à que são atrlbuldas quotas básicas 
(aí lnclu!dos aqueles que, nos termos do art. 31, 1 5.0 , optarem 
por llmli. quo~ básica!: 

J. A partJr do primeiro dia de vlgéncla do Convénio, até 31 
de dezembro de 1977, os votos restantes de cada membro exnor
tador serii.o dlstrlbuldos em proporção ao volume médio de iruas 
exportações para palses Importadores membros do Acordo de 1968, 
durante o período em que 'vigoraram os controles, I. e., do ano 
cateelro de 1968/69 ao ano cafeeiro de 19?1/72, Inclusive; e 

ii. A partir de 1.o de janeiro de 1978 (e, da! por diante, no 
primeiro dia de cada ano clvll subseqüente, até 1982, Inclusive) 
quando então já se disporá óas !nrormações necessárias à aferição 
da pe.rformance de exportação de cada membro ·exportador, a 
distribuição dOB votos restantea .serã. calculads. em proporção ao 
'I'O!ume médio das e:qJOrtaçõea de cada membro exportador para 
membros Importadores, durante os quat.ro últlmos anos cafeeiros 
em que houve '»nlzoles, seja na vigência do CIC/68, ou na do 
CIC/76. Assim, para o calculo da distribuição dos vot.os restantea 
àura.nte o ano clvll de 1978, tomar-se-ii.o por base os anos cafeei
ros de 1969/70, 1970/71, 1971/72 e 1976/77. Para o ano civil de 1979, 
Gerão utilizados, para os c§Jculos, os anos cafeeiros de 1970171, 
1971/72, 1976/77 e 19771711. E dai sucessivamente, conforme pre·.rls
t.o DO I ~.o do IU't.. 13. 

A nova fónnula para a distribuição dos votos entre os mem
bros exportadores, tornada necessária pela Inexistência de quotas 
pré-determinadas, refletira, de maneira fiel, seus respectivos pe-
808 espec~:lcos no comércio mundial de café. Nesse sentido, os 
anos cafeeiros tomados para aferição dos volumes médios de ex
portação serão atua.llzndos nnualmente, desprezando-se os perío
dos em que as exportações foram livres de controles e as estatl~
tlcas não são. totalmente tldedlgnas. 

C. Membros Importadores (§ 5.0 do art. 13): os votos serão 
dlstrlbuldos enb'e os membros Importadores tendo em vista suas 
Importações de café no trlênlo precedente. O procedimento é ldêil
tlco ao adotado no CIC/68. · 

O G 6.0 dispõe sobre os casos em qpe a dlstrlbulção dos votos 
restantes entre os membros poderã. ser alterada. Estes são, além 
do previsto no § 4.0 Cadesão ao Convênio de novos membros Im
portadores, gerando alterações nas quotas 1lli.slcasl, aqueles casos 
mencionados no 1 7.o, em que um membro tem seus direitos de 
'IDt.o suspensos ou restabelecidos. 

Os li a.o e 9.o seguem, sem modiflca~ões de fundo, os ff (7.ol 
e (8.0 ) do art. 12 do CIC/58. 

CAPITULO Vll 
Rep)&IIICJI~ão lias llhrportações e Imponaçoes 

ARTIGO 28 
Dtspcmções Gerais 

A& dlapo&lçõcs do Ca.pl\ulo. vn oonsULu!ram matéria de lm
PDnimcl& vital duranle t.oc1o o proceBSO de neguclação do novo 
Conyen!o e representam, cm seu conjunto, a segura.'lça de que o 
Acordo de 19'16 poderá, efet.hamente, funcionar como l:nat.rumeut.o 
d1aclpl1nador do mercado. Por es\a razão, lnsUtul-se que as deci
IIÕell aobre matérla.a econômica.a fundamentais requerem maioria 
dlatrlbuída de doia lerçoa, representando a concordáncla maciça 
de exportadores e lmportadore& 

ARTIGO 2t 
Mereades ea Reei- de QDotaa 

Nos acordos de 1!H!2 e JDSS. esta.vam Isentas do regime de 
fii!Otas u exportnções dOs membros exportadores para tod011 
aqueles palsea relacionados no Anexo B (v. art. 40 do CIC/88), 

chamados, então, de "mercados novos". Eram .:lebltadas as quota.a 
às exportações dos membros exportadores para os demais mer
cados, ditos "tradicionais", tossem eles de países membros ou não 
do Convênio. 

Para os eleitos do novo Convênio, abandonaram-se os concei
tos de "mercados novos" e de "mercados tradicionais" e o mer
cado mundial passou a s.:r :Uvidldo em mercados de paises mem
bros, sujeitos ao regime de quotas, e mercados de países não
membros, para os quais as vendas são livres de qualquer restrição. 

A nova sistemática tem a vantagem de permitir um controle 
mais efetlvo das exportações de países membrcs para mercados 
de membros Importadores, jã que estas, desde 1.0 de outubro de 
1976, estarão amparadas por Certlflcados de Origem, em cuja ve
rl!lcação e recolhimento os membros Importadores ae comprome
tem a cooperar ·1'1enamente, ainda que o sl.•tema de quotas não 
esteja em vigor. Evitar-se-co, destarte, as !raudes e distorções 
observadas no passado, quando volumes substanciais de cafés em
barcados para os "mercados novos", a preços freqüentemente mais 
baixos, terminavam por chegar nos "mercados tradlc!onais". 

ARTiGO 30 
Quotas BásJcaa 

No acordo de 1968, todos os membros, com exceções de peque
na monta, tinham dlrelt.o a uma· quota básica predeterminada 
e v:iJJ.da por todo o período de vigência do Convênio (v. art. 28), 
representando a parcela de aue cada membro dlsporla. no volume 
anual, ce exportação estabelecido pelo Conselho após feli.as u 
estimativas previstas no art. 30. 

No novo C".onvênlo, todos os membros ~ecebem, Igualmente, 
uma quota o:lsíca Cart. 30, 1 1.0 ). desde que não lhes seja dispen
sado o tratamento especial previsto no art. 31. As quotas básicas 
têm, contudo, uma função algo dlfer~:nte, pois não constituem o 
único fator na apuração da parcela da quota anual global QUI\ 
caberã. a cada membro exportador. Em rea:Jdade - e veja-se, a 
propósito, a análise do art. 35 - as quotas básicas serii.o utilizadas 
tão-somente para a partilha da parte !lxa, que correspondera a. 
nunca menos de 70% da ·quota anual global, sendo os restantes 
30'7. dlstrlbufdos em !unção de e~toques. 

Note-se, també:m, que o regime de quotas. liO contrá.rlo do qut. 
ocorreu no CIC/68, não será necessariamente aplicado a partir do 
Primeiro dia de vigêncle. do Convênio, só o sendo quando se veri
ficarem as condições previstas no art. 33. 

O art. 30 fixa, cm três hipóteses, as bases para o cálculo das 
quotas básicas no momento em que o sistema de quotas entrar 
em vigor ou for restabelecido. A seguir, se elucidam os critérios 
de cã.Jculo empregando Ilustrações nu:nérlcas, que também In
cluem, antecipando a a.nãllse do art. 35, exemplos de d!strlbulção 
da parte varlivel: 

Hipótese A (art. 30, 1 2.0 ) - se o sistema de quotas for Intro
duzido. observadas as disposições do art. 33, no ano cafeeiro 
1976/77, as quotas básicas serão calculadas com base na médlt. 
éJs exportações para membros Importadores nos quatro anos sob 
controle do aoorclo anterior. ou seja, no perioclo 196:1/69 - 1G71/72. 
A distribuição seria, entii.o, a seguinte: 

Brasil 
Outros 
Total 

Milhões de sacas 

16,5 
30,6 
47,1 

35,0 
65,0 

100,0 

mpótese B (art. 30, 1 3.0) - Se o sistema de quota:: entrar 
em vigor no ano cafeeiro 1977/'16. as quotas baslcas sePão calcula
das partindo-se,. para. cada produtor, da melhor de duas cUras: 
média das exportações para os membros Importadores no período 
de 19611/69 - 1971/72, ou o volume das exporta~ões para tais 
palses em 1976177, calculado com ba..se em lnfonnações obtidas 
doB certJflcados de origem. Supondo: a) que as exportações tot.'\h 
para os membros lmportadmes em 1976177 tenham alcançado 51,5 
mllbões de sacllll; bl que as exportações do Brasil para tais mer
cados nesse ano tenham alcançR.do 12 milhões ele sacas; e e) que 
todos os demais membros exportadores tenham tido pertormanee 
mais favorável do que no periodo 68/72, teriamos a seguinte dla~ 
trlbulção: 

Médlt. das exportações ExportaÇÕCII Cifra % 
1968/69- tsnnz 1976177 mais. 
(mllbões de sacas) (milhões de saeRII) ai \a 

Braatl 18,5 12,0 lii,G 29,5 
Outi"'O 30,6 39,5 39,5 70,5 
Total 47,1 51,5 56,0 100,0 



-356-

Wpóteae C Cart. 30, I •.0 ) - Se o al.stema entrar em vigor 
no ano cafeeiro 1978/711 ou em qualquer data posterior, aa q\totaa · 
báslcaa serão calculadas tomando-se, para cada produtor, a me
lhor do duaa cltraa: média das exportações para todos os membros 
Importadores no porlodo 1968/69 - 1971/72 ou a média das ex
portações para tais palses no perlodo 1976177 - 1977/78, calculada 
com base em Informações obtidas dos certificados de origem. Man
tendo-se as suposições b e c1 empregadas na Hipótese B acima, 
mas supondo-se que as exportações totais para os -membros Im
portadores em 1977178 tennam alcançado 52,5 milhões de sacas, 
teriamos a seguinte distribuição: 

Média das exportações Exportações 
1968/69- 197117! 1976177 - 1977178 
(milhõ~ de sacas} (milhões de sacas) 

Brasil 16,5 12,0 

Outros 30,6 ~.o 

Total 47,1 52,0 

Cifra 
mais 
alta 

16,5 
40,0 
56,5 

29,2 
70,8 

100,0 

Em resumo, conforme !l sistema de quotas entre em vigor em 
1976/77 (Hipótese Al, em 1977/78 (Hipótese Bl, ou de 1978/79 em 
diante (Hipótese Cl, teríamos a seguinte distribuição de quotas 
básicas (em percentagem>: 

Brasll 
Outros 

A 
35,0 
65,0 

B 

29,5 
70,5 

c 
29,2 
?0,8 

As premissas de raclocili.lo empregadas nas Hipóteses B e C 
são arbitrárias, mas bastan;e reallstas. Obviamente, a participa
ção do :arasll na distribuição de quotas básicas aumentaria se a 
proporção de nossas vendas aos membros importadores for maior 
que o previsto em 1976/77 e/ou em 1977/78, ou se alguns expor
tadores tiverem, nesse periodo, comportamento menos favorável 
do que nos anos de 1968/69 - 1971/72. Do mesmo modo, se o 
Brasil, nesses dois anos, não conseguir colocar mais que 12 milhões 
de sacas no mercado de membros, a quota básica brasileira nas 
Hipóteses B e C será menor que o previsto caso as exportações 
totais· para os membros Importadores se revelem superiores, res
pectivamente, a 51,5 e 52,5 milhões de sacas. 

Já se mencionou que, de acordo com o art. 35, § 1.o, as quotas 
básicas serão utilizadas para o cálculo da distribuição dos 70% 
da quota anual global de exportação, Isto é, da parte fixa da quota 
global, após deduzido o montante de cerca de 5% alocado aos 
países aos quais se acorda tratamento especial nos termos do 
art. 31. 

Com base nas Hipóteses A, B e C acima desenvolvidas, o Brasil 
teria, antes da distribuição da parcela variável, as seiulntes par
celas da quota anual global: 

A B c 
Cem %l 

Brasil 24,5 20,65 20,44 
Outros 45,5 49,35 49,56 
Total 70,0 70,0 70,0 

Supondo que, em todos os anos em que esteja em vigor o sis
tema de quotas, o Brasil detenha pelo menos 40% do total dos es
toques mundiais verificados, com o que teria Igual tração (v. art. 
35, 1 1.0 , "fine") da parte variável da quota global anual distribui
da a membros com exportação superior a 400 mil sacas, terlamos 
a aegulnte distribuição final de quotas: 

A B c 
(em %) 

BrDBil 36,5 32,65 32,44 
Outros 63,5 67,35 67,36 
Total 100,0 100,0 100,0 

Em condições normais, não será dlficll ao Brasil contar oom 
traçli.o superior a 40% doa estoques mundiais verificados, princi
palmente levando em conta que :serão computados os Olltoquea de 
café de qualidade exportável, lnclua1ve para consumo Interno, co
locados em armazéns perteltamen te identificados ao final do ano
~atra de cada paía produtor. Nessas condições, por conta desta 
rubrica, o Brasil receberá anualmente 12% da quota global atri
buída a palses que exportam mais de 400 mil aacas <Isto é, 40% 
de 30% do totall. 

Supondo que DB quotas entrem em vigor em 1978Y79 CHipóteao 
CJ e: a) o Bras11 ~etenha pelo menos 40% dos estoquea mundiais; 
bl o mercado de m~mbros Importadores esteJa estimado neate ano 
em 55 milhões de sacas: e c) a alocação para pal.ses com menos 
de 400 mil sacas seja de 3 milhões de sacas, o Brasil teria direito 
de exportar 'para o mercado de membros Importadores: 52 milhões 
de sacas x 32,44% = 16,9 milhões de sacas. Caso, no mesmo ano, 
nossas vendas para palses. não-membros tossem de 2,5 milhões de 
sacas, as exportações· totais poderiam ascender a 19,4 milhões do 
sacas. 

ARTIGO 31 
Membros exportadores Isentos de quota básica 

o CIC/68 estabelecia, em seu art. 31, I Cll, que estariam Isen
tos de quotas básicas ou membros exportadorea cujas exportações 
médias anuais autorizadas no trlênlo anterior houvessem sido In
feriores a 100 mil sacas. A esses membros atribuíram-se, para o 
ano cafeeiro de 1968/69, as quotas Iniciais de exportação discrimi
nadaS na nota 1 do Anexo A. Estabeleceu-se que, em cada um dos 
anos subseqüentes, as quotas anuais de exportação de tats mem
bros seriam aumentadas de 10% da quota Inicial, até que atingis
sem ou ultrapassassem 100 mil sacas, a partir do que o Conselho 
da OIC lhes fixava quota básica. 

No novo acordo Cart. 31, I 1.0 >; os· membros que exportam me
nos de 400 mil sacas anualmente recebem uma quota Inicial de 
exportação anual para o ano cafeeiro de 1976177. Nos anos seguin
tes, os membros exportadores de menos de 100 mil sacOB, à seme
lhança do que ocorria sob o regime do CIC/68, têm suas quotas 
aumentadas de 10% da quota lh1clal de exportação respectiva. 
Os membros a que tenham sido alocadas entre 100 mil e 400 mil 
sacil3 em 1976/77, têm suas quotas de exportação, a cada ano sub
seqüente, acrescidas de 5% das quotas Iniciais. Da me.sma forma 
que no CIC/68, os membros exportadores que recebem tratamento 
especial nos termos deste .. artigo notificam o Conselho até 31 de 
Julho de cada ano do provável volume de café de que disporão 
para exportação no ano ·cafeeiro seguinte. Esse volume, desde que 
não ultrapasse os limites Indicados acima, const1tulrão suas quotas 
de exportação no ano cafeeiro seguinte. 

Quando a quota anual de um membro exportador que houver 
recebido menos de 100 mil sacas Inicialmente atingir ou ultrapas
.~ar tal limite, tlcará ele sujeito ao mesmo regime aplicado a mem
bros exportadores a que toram atribuídas, como quota Inicial de 
exportação, entre 100 mil e 400 mil sacas C§ 1.0 1. 

Num J!rDCesso semelhante ao adotado no acordo de 1968, assim 
que a quota anual de exportação de um membro exportador atin
ge ou ultrapassa o limite superior da faixa dentro da qual vigora 
o tratamento especral (400 mil sacas), o Conselho estabelece para 
tal membro uma quota básica (§ 4.0 ). Se ~lm o desejar, qualquer 
membro exportador a que tenha sido atribu1da quota de exportação 
Igual ou superior a 100 mil sacas pode solicitar ao Conselho que 
lhe determine uma quota básica <I 5.0 ). 

Embora o regime de quotas só vigore quando se realizam as 
condições previstas no art. 33, tanto os volumes Indicados na coluna 
1 do Anexo 1 CquotOB Iniciais de exposição), como os aumentos 
anuais respectivos são considerados como tendo sido etetlvos a 
partir do momento da entrada em vigor do Convênio, para efeitos 
do estabelecimento ou restabelecimento, quando oCilrrerem, das 
quotDB anuais dos respectivos membros exportadores. 

A extensão, para membros que exportam menos de 400 mU 
sacas anuais do tratamento dispensado no acordo de 1968 somente 
aos membros exportadores de menos de 100 mil sacas por ano tot 
decorrente, em grande parte, do próprio sistema misto de quotas 
adotado no novo Convênio Cv., a propósito, análise do art. 35, 
adiante). Com efeito, tais exportadores são, quase todos, palses de 
poucos recursos, que multo dificilmente teriam cond1ções de arcar 
com os custos de Implementação de uma politica de armucnagem 
que lhes garantisse, se sujeitos ao SIStema misto de quotas, a pos
sibilidade de participar dos 30% da quota anual global, vinculados 
à verificação slstem!Ítlca de estoques. 

Note-se ainda que, ao Isentarem-se li 6.0 ) os membros cujas 
quotas de exportação seJam Interiores a 100 mil sacas dllll disposi
ções dos arts. 36 e 37 ("quotas trimestrais de exportaçã.J" e "ajUII
tamento das Quotllll anuais e trimestrais de exoortacão"l, consl-
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derou..- que u eXpOrtaQÕC!II anuala deeaea membroa em tomo de 
1'1' do oom6rclo. de cat6 entre Jmporta4orea e eXpOrtadorea mem
)mlf pre'flato para 1117111'1'1 - nlo têm tmpacto real eobre 11 etolu
~ do merca4o. 

ARTIQO 32 

~para o aJatamento cJas ,uotu bás.lcas 

Conforme já se 'nu, 11111tavam aujeltaa a quotaa, no r~me do 
OIC/118, aa·exportaç6ea para oa chamadoa "mercadoa tradiclonala", 
:foliem el11111 de pa.llea lmportadorea membroa, ou nlo. Ao meamo 
tempo, nlo eram debltadu ·a quotas aa vendaa aoe mercadoa. ditol 
"DD voe". 

Vlu-ae tamWm que, para oa eteltoa do novo .Convênio, .toram 
abandonado.s oa concel~ de "mercadoa novoa" e de "mercadoa tra
dlclonala'l, lnatltulndo:.SO que o mercado mundial se diVIde em pal
aee membroa aujeltoa . ao reslme de quota.s e em palaee nio-mem
broa não .sufeltoa ao rellme de ·quotas. 

DIJUlte lfeaa ~Wva alatemátlca, tol· neceaaárlo eetabelece~; cri
Urloa panr c11atrlbu1r o acr6aclmo que haverá na quota global de 
exportaçio em decorrência 'da eventual adesão ao CIC/76 de palaell 
lmportadorea nio-membras. doa acordos de 1968, ou de 1968, pror
ropdo. 

A ,aoluçi(, encontrada tal a de BJusta:.aa quotas bbicaa reaul
tantell da·apllcaçlo do art. 30, tendo por base de c&lcuJo.a média 
d&a ~· de cada membro exportador para o novo membro 
1mport&j!or DO perlOdo de 19118/72, ou a reepecttva participação 
m6d1a: nu lmportaç6ea do· novo membro Importador no mesmo 
pertodo. Vlaou-ae; com llllo, eVItar que 'f1ellllem. a ser prej11dicadoa 
01 ~emllrol exportacSorea que deavea~~em, ante. da adealo, uma 
pareela do mercado do novo membro Importador. o perlodo da 
1911&'72 to! eacolhldo: por eatarem, entlo, em VIgor oa controles de 
exportação preof1atol no· OIC/68, posalbll1tando, aaalln, a obtenção 
de aatatlatlcaa de com6rdo tldecllpu 

ARTIGO 33 
Dilpoldçha para o eatalleleellaento, auapensão 

e re.ta~ento de qaoWI 

Embora o novo acordo deva entrar em VIgor .sem que· esteja 
eza operáçl.o o alatema de quotas, em virtude do atual quadro de 
~. o art. 33 prevê, com preclaão; aa condtçóelt para sua lntro
duçio, .suaPenalo e'relntroduçio em tunção·do.c:Omportamento doa 
FeÇQI. 

A) Introctuç6o do lll.stema cle,quotaa UI l,O a 3.0). 

Ílltki pre't'iatu duas hlpote~ea para a• entrada em operação 
do a11tema de quotu; a ~ blpóteae .se dea4obra em duaa 
aublp6teaea' 

&) v preço Indicativo compcwto atinge ou cal. abaixo do llm1-
te máximo. da 1a.lxa de p'reooa porventura eatabeleclda pelo Con
aelbo noa termoa do art. 38, para determinado ano cafeeiro Cart. 
33, fl.o- a); 

•> caso o Conselho nlo tenha Oltabelecldo faixa de preçoa: 
I) a m6dla doa doa preços lndicatl'fal para· oa outi-oa sua,.ei 

e oa Robultaa atlnae ou cal abaixo ~ m6dla desaea preços nrlt1-
eàda DO ano calendlrkd975 <art. 33, t 1.0 ,..:. b-1); ou 

. U) o preço lndJcatlvo .compOSto. cal.de 15~ ou mala com rela
clo·à midla do Pl'090 .lndicat!YO compoeto 1'e1'UJca4a no ano ca
tealro dll OOnftDio precedenta; Dilo obetante .se· obllene queda 
dc!Gl· macnJtude, o .Ida~ da. quotu nio entram ·em operaçlo 
• & mM!& doa-preços lndle&tiYOII para OUtroa· 811&YIIIII e Robllltal 
•UVel' 22,5" acima ·da m6dlró deitei Preooa lndlcatiYOa no &110 
ealendárlo 11175 Cart. 31, .I 1.0 -b-IU. 

A blp6tele ·a tem pouCa relevAncla prática, po!a 6 lmprová'fel 
que o Conaell» eatabeleça;fiWQl ele preços ee o alatema de quotas 
nAo eatl-rer em n&of, 

A hipótese lt, ·em .suas duai Yarlantell, deverá etetlvamente aer
'ftr, para. 4&CIOnar o aJatema de quotas,. ao menos na pi:lmetra vez 
em que este. tor lntrodU2:1do. A aublpóteae b-1 collltltul por aaa1m 
dmer um· ''ponto . de ama.rraçlo", traduzido pela média doa preços 
doa cat6a en't'Ol'Vidoltque se 'situou no ano calendirlo de 1975, em 
G3,2i c:eDtavoa de dów norte-americano por llbra-peao, Jl'.ste'valor 
.aeri.' re'fiato ,e J)OIIlvelmente modlf1cado nelll Conselho antea de 30 
de aetembro de ID'lll e 11180 (art. 33, t. 3.ó)~-Pezmttlndo aeu realua
tamento em tuDc;Ao de ratorea tala como ai mudanças t1o alatema 
monetário lntemado!1al e i. tencl&ncla de ln~ mundial. 

A aublpóteN lt·U 'f1aa atender a uma queda relativamente 
rtJ)Id& doa JlteeOI antel que o111 atlnJ.a o nlvel de 63,23 centavos. Bxla
te, toda 'fia ,uma quallflcaçlo (art. 33, 1 2.0 ): meamo que ocorra uma 
queda de 15~ ou male com relac;Ao l média do ano-convênio' an
tetlor, o a1atema nlo .ser!\ ack)na.do caao a m6dla de outroa suav1111 
eltobu.staa ainda .se enco$e a.clma: de 7'7,411 centavos (63,23 lt 122,5). 

Este pre90 llmlte, acima do qual nAo operará o alatema de quotu, 
obviamente acompanha:.rá oa reajustes do valor lmpllclto na 
aublpóteae b·l. 

Bl Suapenaio do alatema de quotaa ( 1 4.o). 

Estio prevlataa d uaa hlpóteaea para a suapenslo do alatema: 
a) o preço Indicativo compoa"to atinge ou ultrapaaaa nlvel 

5uperlor em., 15~. ao teto da tatxa de preçoa porventura em 'f1aor 
(art.!l3, I 4, - &) ; e 

b) caao o Conselho nio tenha estabelecido ta1xa de preçoa, 
o pre90 Indicativo compoato se eleva de 15~ ou mala acima da 
média do pre90 Indicativo no ano clvU anterior (art. 33, t 4.0 -
~. . 

A hlpóteae b tem eaca.saa re.evê.ncla prática, pola é extrema- . 
mente Improvável que o alatema de quotas esteja em 'l'!gor sem que 
o Conselho tenha eetabelecldo uma talxa de preços. A hipótese a 
cobre o caao tlplco em que oa preçQs dtaparam em alta como con
seqüência, por exemplo, de uma geada no BrasiL 

C) Relntroduçio do alatema de quotas (I 5.ol: 
Sempre que, após terem sido suapenaaa aa quotaa, se verifica

rem aa condiÇões prevlstaa noa U 1.o e 3.o; aa quotas serio relntro
iiuzldas, prevalecendo oa me:~moa critérios que teriam determinado 
a lntroducão do alatema de quota.s. 

Cabe um esclarecimento sobre o emprt:I!Ç de duas medidas dla
tlntaa de ,Preços, a .saber, preço Indicativo composto e média de 
Outroa Suavea e R.obuataa. O Conselho estabelecerá (v. art. 38) um 
a!Btema de preços lnlilcatlvos,. que sirva não apenaa para aclonar 
a Introdução e suapenaio das quotas, mas também o mecanlsmo 
de reajustamentos automáticos dentro de cada ano cateelro em qÜe 
esteja em operação o .slatema de quotas. No pa.ssado, a Organização 
Internacional do Café operou com preços Indicativos para cada um 
dos quatro grupo, de café (Suaves COlombiano,, Outros suave:~, 
Arábicas nio-lavadoa e Robuataa), mas desde que o Brasil e a '00-
lOmbla passaram a comerclallzar a maior parte de seus catés com· 
baaea em acordo~t especlala oferecendo descontos em tunçio dos pre
ÇOII de outros grupos, oa preços tndlcatlvoa dos Suaves COlomblanoa 
e doa Arábl!!&a não-lava(joa tomaram-ao reconhecldan.~nte ln
aerV!vela para oa tina acima apontados. Caso perdure tal sltuaçlo 
no ·futuro, o preço Indicativo composto será fixado excluslvamen
~ com baae na média dos preços lndlcativoa dos Outioa Suaves e 
doa R.obuata.s. 

TodBB aa reterênclils feitas aos nivela em que .se Introduz ou 
.suspellde o slatema de quotu Cex: "o preço Indicativo compoato 
atinge ou ultrapassa ... "l slgnltlcam que o preço mencionado u
slm .se comportou durante 20 dia,s consecutivos de mercado. · 

Os gráficos a seguir Ilustram aa valrlaa hipótese:~ . examlnadaa. 

BIPOTESE A-a 

oentavo• 

q---.. -P.I-.~-. ~
6

~~-------------
·X \ 

ft------------------------------~··~·---------

Quotaa oio ·intro<lu7.1da~ quando preço indicatiVo CCO!po,! 

to !'tinge ou c.> L abaixo ao J im~te IIIÕximo ~ da faix~ de pre9Qa • •A 
UJ>eiacida polo COnl!llho par• o a1>o cafeeiro 1978/?f. 

......._. --- . ~ .. ·-
IIIl'lln:n ,, 'b,. 1. 

c.J~ta'IOtl 
ao · 

70--o-•+_r ___ ~--~--------~~~------------------
C3,~i!3=====-=S=,·= :!·-;====--n- ~ 

so-------------------------------------1977 1978 U79 U1& 

Quotu alio intrOduzidas quando a mõ.Ua' doe preço• a.U• 
011tl\'t>1 doo OU troo Suav .. e ~obuatao atin9~ ou oaJ. abaJ.xO<le 13,U 

C~C~nUvoo (loi&A deatao preçoo n 1875) • 
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·o:· -----------------------------

Qllotaa 0111:1:111 ~ Vigor qaaJI4q 'p:ogo ·~cativo ~t:D 
IIOho ~oda llo 1St,ou Jlll!o1a oo:a :r:e1e.Çli:C! .il m&!ÍA,vÜUic;•llo 110 !1!}_0~ 
feoi.ro 1977/78· !no oxeçlo,a llllidia toi da .95 'oentavoa,com·o quo a• 
quotoa:••ri= int:l:oGu:ic2u ~~~ o p>:cçq ~&t:i:lg1aao au ca!aae ~·. c2a 
1:1,25 centAvos).· Note-ao qu.,,ab' :l.;uiO.·quea!l"'hOU'ITCDI.rtlt:O:r!do·-..q 
O" proço Ainda osUvecso o.cl.mo. da 771 46. contAvoa C 1ato ·&,5J,23xl.22,S) •. 
o aiat"""' do CJ\\Qtas não .,ntr<Uiia 'em opcraçlio. SU~•• nootq. '!""'!!! 

• P1(\ ,QUo oo vdoreo fixoa oba~rvadu• em 1975 não foram roo.juatadoa,· 
COilO teria Dido pcsa!ve1, an~oll do aotembro do 1978• 

ocn~oa q __________________________________ ___ 

.. 
p ------ ------;;::==t:-01' =+=15""'--x z::t 
D---~~~Ó~~~~/?====----
a __ ~---p-;_r_.c_.~;;;;=---------~~------y~--z~----~--~----

l97G 1917 1978 1979 

As !a.lxa.s de preços prcvistii.S no art. 38 se::ão !lxadna pelo 
Coi!llelho em reunião realizada no trimestre se.,.uinte àquele em 
que as quotas entrarem em vigor. Na mesma reuniiio, o Conselho 
poderá., se lulitar aconselhável, r:over e, se necessó.rlo, modl!icar 
as quotas. 

ARTIGO 34 

Flxaçãl! da quota anual clobal 

No acordo de 1968 (art. 30, § (1), o Conselho, até 30 dia.s antes 
do final do ano cafeeiro, adotava uma esUmatlva do total das 
importações e das exportações mundlals ele café para o ano se
guinte, assim como uma estimativa das exportações prováveis dos 
palses não-membros. A lu?: dessas estimativas, o Conselho tl:xavú. 
as quotas anua.ls de exportação dos membros, na proporção da.s 
quotas básicas. 

Segundo o novo acordo (art. 34, a, b, e, dl, o Conselho fixa a 
quota anual global na sua última sessão ordinária do s.no ca!eelro, 
na hipótese de as quotas não terem entrado cm vigor no decorrer 
do primeiro ano de vigência de acordo, caso em que o Dlretor 
Exeeutlvo se terá. Incumbido de na forma do § 6.0 do art. 3::;, 
!!xá-las, observados os critérios das als. a, b, c, c!. 

Ao fixar a quota global nos termos das als. a, b, c, d, o Con
selho levará. em conta as Mtlmatlvas de desaparecimento anual 
de café nos membros lmporta.dóres, !.e., tomará por bll.'!e 1\S cstl
~atlvas ~e consumo s.nual nos paiJ;es Importadores membr,!)s. as 
!IIlportaçoes llquldaa (Importações brutas menos reexportaçoes) c 
os movimentos de estoques aparentes nos membros lmportadore~~ 
e em portos livres. Além disso, terá sempre em conta as dlspos1-
çõcs sobre Insuficiências, previstas no art. '10. 

Esse novo critério apreaenta sobre o precedente a grande van
tagem de determinar com precisão quo.Js as variáveis que o Con
selho deverá adotar para o cálculo ·da quota anual global. Evita-54!, 
assim, que o Conselho, por não dispor de Instrumentos de cálculo 
bem definidos, venha, como no pwado, a fixar quotaa lnf!Rdas, 
com efeitos depressivos sobro os pre~os. Ao basear suas estlmatlvM 
no provável de~apareclmcnto de café nos palaes membros lmporta
dorl'a, o Conselho terá meloR de prever. com maior ~u de preci
são a dlmenaão da demanda de café pelos palsea membros Impor
tadores, a partir do que :~erá passivei estabelecer uma quota .;lobal 
ajustadll ao volume de café que será realmente procurndo. 

Ol:'Qtu do I'JIP,OIIIIIII quapdo pngO in4.1oallf.YO ~ 
attn~a oli llltl:~aa 111v.a. aupu/= c li' l taixa ele ~. 
uta~M!l~a polo CODaalbo pua, ct aDJii oat''!o!ro 1J78/7P. 

~ 

~-----------------------------
P----------------------~-------. 
I! lj:m 
~AA·1Yll ·1'.:r.c~ .... ._-~ ............,.. 

·--~~--~~~--~~----~-------1S7f •1J7~ 1J'IIS lf7t 

.a. .~oeu ~~ :~~ qwm~ ~ pnoo .~cativo q 
poet:D •o aleva a Ut oi.\ =11 CCIIõl ~gio. &." ioQ4ia · vert:.!.old&' 
110 ano G+'Vil do 1978- • . 

ll'otlo-N, i}o:t: t~, qllO 1 ISa • ~cor4o 00111 ,O !I 59, 0U0 • •• 

ver1~!que..,a~,condiçõea prwlat:aa' poa §! _19 a 29; • o 'd•iil 
""'! ~e quot&a 6Dtre, • vt'ior, 1\11 quot;Ü· deveria ... t:l:a • !'-' 
gor O 111111J! - poaaiYoli. O J181a ~ DO triuai:No loagu1Jl 
~a_so ~~!l'l~nto'du eondiçõaa ~·.praoo ~. b 
quot.aa. 6eriic> fixadu por um pori~o de quatro t:1.1DeatrÜ •• 
oaoo a 'coniselhb não. haja fixà4o UIOS qac'?! global.,~ lu cz\lo.tu 
trl.lllestrda, o :ni:lot!or. txecutivo doval iu;-1o, tc.....ndõ s>= 
!>ase llB .. t!!Àtivati 'de dàs~ê:l.man.io ·da acfi • obaarvlllldo 
~· ~túr!ca@ =~ .. : 3,. 

A ai. e ~obre os casos em que, não havendo o Conselho tludo 
quotl:. s.nua.l global em !lUa últlme ae.111ii.o do ano cafeeiro, o III
tema dt quoas deva entrar e:n operação. Ne.sau. h1r.õtese, o Dlre· 
tor Executivo levará em conta as ê:portações e:etuad.llll para ~ 
os more ado! durante os doze meaea antenorea,. al6m doa- crttér101 
estlpulad(IB ne.s allneas anterlo:ea, 

ARTIGO 35 
Atribalçio de 'IIOks &Bu.t. 

No CIC/68, a partilha do mercado vtgorava a partir do 1n1clo 
dn vigéncla do Convênio. D!verB.)II palsllll. receberam, ná 6poca., 
quotas superiores a capacidade de ~oame;:~to de seus cafés, acar
retando distorções de vá.r!as ordem (reprasentadu pelas' chnmadaa 
"quotàa-popel"). · 

Como já :e '71u anteriormente, o. meean!slno do quota& mlltu, 
lnst1tu1do no art. 35 do novo aoorcio, vincula a dl&tr1bu1ção de uma 
parte C70%) ãa quota 11nual global à pertormanoe e!etlva ,dO& 
membros exportadores num período claràmente de!1nldo (1'. &rt.. 
30), e a parte restante à e:;dst6ncla ·de eKtoques . verttlcad011 . no 
território de cnda um dos membros exportadores sujeitos a quotu 
bátlcas. Com o novo a!stems., ganham .os Importadores, que ~IIl 
ma.lor garantia de auor1mento. e tam.W!m oa exportadores, com a 
certc~a de que o alstems. de c;:uotaa operará. JDBia eficazmente como 
mr.cants:no de de!e~~a de prc!)(IB. 

A grande vantagem do S!stcma de quotllli mls"..aà, contudo, está. 
em que condiciona a participação dos mcuibr!)a. ~rtadores· lU· 
Jeitos a quolõllll básicas no rateio dilo parcela 1'11rláv"el: da· quota 
Anual global 110 desenvolvimento. po~ parte desses piúses,, de uma 
politica sistemática de armazenagem. A neceaddade 1e· crla.çAo, 
pelos diferentes membros exportaciorea, do condlçõea que lhca POII
slbWtem estocar café será di! lmportA.nela fundamental para o 
futuro do mercado cafeeiro mundial na medida em que contribui· 
rá. para evitar as vendaa desordenadas, que, no passado, toram_ 
Inclusive, reapoll!be~J!, como j6. ae mencionou na primeira parte 
deste Relatório, pelo xraeasso das te•1tat1vas de 1973/7f e 1111V75, 
doa produtores, de suatent.ar. preços atrav6a de esquemas do re
tenoii.o. 

Como Jll. se viu nn anllllae do art. 34, tomando por base uma 
série de fl\toreR (I!Obrctudo aa estlma.tlvas de desaparecimento), 

_, 
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o Conaelho tlxa, em sua última reunião ordlnll.rla do ano cateelro 
a quota anual global para o ano cafeeiro ~egulnte. ' 

Supondo-se que, observadas as disposições do art. :13, o Con
aelho fixe quotas para 11m detennlnado perlodo, o camlnbo a ae
SUlr seria, esquematicamente, o a.egulnte: 

~eduz-se ---.>o 

QUOTA l.l~UA!. GLCll.'ü. a/ 
I J.,. -· 

,!l'OTAL DA~ Q:JO'l'AS ;,';.'RI 
l3Ul:DAS A HEHBROS :Z::XPÕR 
TADORES. QliE EXPOT:TAM lZ 
N.OS DE 400. COO S'\CIIS )?_/ -

' 
QUOTA GLOBAL DOS l~El·l 
·DROS EXPORTAD.OR~S QUÊ 
TI::M·. QUOTAS. Bl\SICI\.S ,2/ 

'--~-' 

ARTIOO 37 
Ajuataiaenlo cb.ll 4uotaa anuala e trimestra.b 

O acordo de 19118 previa a poaalbllldade de rmaão das quotu 
ae o mercado assim o exigisse (art.. 3:1), O reajustamento das quo
taa unuals de exportiiÇão de todos oa produtores se fazia em baao 
pro rata, de acordo com o comport:~mento dos preços ao longo do 
ano, havendo também um sistema de ajustes seletlvos para refle
tir movimentos específicos dos ~reços de diferentes grupos de cat6. 
O Conselho, através de Resoluçoes, regulamentou o funcionamento 
de ambos os sistemas. 

O novo Convênio, a exemplo ·do que ocorria no CIC/68, acolhe 
a posslbi!Jdade de ajustamento das quotas anuais e trimestrais de 
exportaçao, em função do comportamento dos preços. Exceção fel
ta aos aumentos seletlvos, decorrentes da eventual Implantação 
do sistema. previsto no I 3.0 do art. 39, as quotas dos membros ex
portadores serão modificadas em !suai percentagem. 

AsslJO!l, as quotas anuais globais estabelecidas em virtude da 
introduçao do sistema de quotas na torma do art. 33 são passíveis 
de reajuste pelo Conselho, nos primeiros três meses da entrada. 
em vigor do sistema, em. resposta ao comportamento do preço 
Indicativo composto, dentro, do mecanismo que vier a ser estabe
lecido nos termos do art. 36.-.As quotas anua.ls Ce/ou trlmestra.la) 
dos membros exportadores .sl!li.o, em conseqüência, ajustadas pro 
rata. (arts. 37 e 39, § 1.0 ). 

Distr1buição propor 
cional ~: performan
S no passado 

Distribuição proporcional ARTIGO 38 
.<IO!f estoques vorific:<!àos Medidas relativas a preços 

!E.I . O Conselho designou, em 12 de novembro de 1975, um Grupo 
Tecnlco de Preços Indicativos, constituído de Brasil, Colõmbia, El 
Salvador e OAMCAF, pelos exportadores, e de República Federal da 
Alemanha, França, Reino Unlclo e Estados Unidos da América. 
pelos lmportadorea. · 

a) tlxada com base nas estimativas de desaparecimento Ccon
aumo) nos paises Importadores membros do acordo (v. art. 34) • 
não estão sujeitas a quotas as exportações para Importadores não: 
membroa; 

bl os membros que exportam menos de 400 mil sacas recebem 
quotas iniciais, que aumentam anualmente de 10% para os que 
exportam menos de 100 mil sacas e de 5% para os que exportam 
entre 100 mil e 400 mll SD.cas; 

c) têm quotas básicas todos os membros que e::;portam ma.ls 
de 400 mil sacas ao ano; 

4) o Convênio Cart. 30) prevê três hipóteses de distribuição 
daa quotas bá.s.lcas, dependendo da época em que entre em vigor 
o alstema de quotas; pJ.ra vertficação da performance só serão 
levados em conta anos sob cont:ole de exportação, ttcando, -pois, 
exclu!dos os anos eafeell'OII de 1972/'l:l, 1973(14, 1974n6 e 1975/76; e 

e) será levada em conta a totalidade dos estoquea ·de café 
de qualidade exportável d.e cada membro e%))0rtador, 1nclll8ive 
aqueles deàtlnadas ao conaumo Interno, existentes ao ttnal do ano
safra; nenhum 111-embro exportador receberá mais que 40% do 
~da parcela variáveL 

Note-~e que a atrlbul;ão, aos membros exportadore:s, da par
cela variável será feita ano a ano, tendo em vista a relação exis
tente entre o volume dos estoques verificados em mãoa de cada 
um dos membros exportadores com quota bll.slca e o volume total 
dos estoquca verificados de tqdos os membros exportadorea aujeltos 
ao regime do art. 30. Ressalvou~se. entretanto, que nenhum mem
bro exportador poderá receber, a titulo de parcela. variável, mais 
de 40% do volume total da parcela vartll.vel <e 1.0 , "ttne">. Com 
bso, vbou-.se evitar que o Brasil viesse a açambarcar, pela aua 
própria qualidade de detentor dos ma.Jores estoques mundla.ls, qui
nhão desproporcional drL parcela vartivel, em detrimento dos 
demais membros e:::portadorea ·e da própria viabllldade do meca
nismo. 

De todo modo, recorde-se, como fol demonstrado pelo desen
YOivlmento dn.s hlpótesea examinada:! no estudo do art. 30, que o 
novo sistema de quotas mistas vai ao encontro dos Interesses bra
RIIelros já que, por dispormos normalmente de estoques considerá
veis, é licito prever que poderemos sempre contar com 12% do 
iot.al da parcela variável (40% doa 30$). 

ARTIGO 36 

Qao&as trimestrais 
O mecaD!smo de atribuição de quotas trlmestra.la de ezporta

Mo do noto Convênio 6 semelhante ao adotado no aeordo de 1NS 
(an, 12. ·u (1) e (2). 

O I ,,0 , que lnexl.ste no CIC/88, visa garantir que seJam tlxadaa 
QaOtaa tl'lmeetrall mesmo no caao de o 118tema de quotu entrar 
eaa Yllor 1e111 que o Conaelho haJa t1xado previamente QUota~ 
&Duala, caao em que o Dlretor-Executlvo u estabelecerá. 

o !J ._ .. .-. prnlato DO a l'l cSo art. 36 do ·mo/A. 

O Orupo, do qual participaram, ainda, Nicarágua, Noruega e 
Uganda, apresentou, ainda durante a mesma Sessão de novembro/ 
dezembro de 1975, do Conselho, seu r~latórlo preliminar, que 110 
encontra em anexo. o Conselho aprovou o relatório. 

Dentre as diversas conclusões a que chegou o Grupo, vale des
tacar que, para os efeitos do novo Convênio, serão ca.lculadoa, de 
inlclo, preços 1ndlcatlvos somente para os cafés. Outros Suaves e 
Robustas, por não se dispor de índices de preçoa aceitáveis para os 
Arábicas não-lavados· e Suaves Colombianos, negociados em regime 
de comerciallzação especial. As bases das cotações continuarão a 
ser os preços "ex-doclt" Nova Iorque, para pronto embarque, e a 
empresa O. Gordon Paton permanece responsável pela comp!laçio 
dos preços em Nova Iorque. 08 critérios a serem adotados para o 
levantamento dos preços naquela cidade, obedecerão as recomen
d;.ções feitas pelo subgrupo encarregado de estudar o. assunto, 
cujo relatório também .se encontra em anexo. 

Com base nas recomendaçóea do Grupo, o Cona.elho lixará o 
ldatema de preços tndlcatlvoa estabelecido no I 1.0 do art. 38, que 
proporcione também um preço Indicativo compostó. O alstema de 
preços 1ndlcatlvoa deverá entrar em vigor juntamente oom o Coz:o 
vênlo, já que dele dependerá o aclonamento do .slatema de quotas, 
que é-, em larga medida, função do comportamento do preço lndl· 
cativo composto <v. art. 33). 

Com base no sistema de .preços, o Conselho fixará ta.lxaa de 
preços e dlterenclals de preços para os dlterentes tipos e grupos 
de c~té, aaaun_ como uma ta.lxa de preço composto. A principal 
tunçao das fa.lxas de preços, como no acordo de 1968, será servir 
com base para os ajuatamentoa de quotaa pro rata ou .seletlvos, 
v1atoa anterlormen~. na análl8e do art. 37. 

O I 3.0 ttxa oa parámetroa que o Cona.elho deverá tomar em 
conta ao estabelecer e aJustar as fa.Jxaa de preços. Além dos dadoa 
inerentes ao próprio comércio de café, o Dlretor-Executlvo deveri 
fornecer ao Conselho elementos que !hei permitam considerar u 
"mudançaa no sistema monetário tntemaclonal" e a. "tendência 
da lnfiação e deflação mund1al". 

Multo embora não se tenba cona.eguldo Incorporar ao acordo 
o principio da Indexação automática dos preços de café, em· face 
da lrredut!vel oposição dos conaulilldores, a inclusão desses dob 
critérios no conJunto de dados que devem .ser ponderados pelo 
Cona.elho ~natitul algnltlcatlvo avanço conceituai, com lnevitbel 
Impacto na operaçlo do OOnvênlp. Jl: releYante, também, menclona.z 
que cabe ao Dlretor-Executlw apresentar 01 elemento& de Jutso 
premtoa DO art1110. evitando, uslm, que 01 debatea.IObre a mau
ria ae 'renham a tntlueuclar por 1nterpretaç6el aubjetlvu ou dadOI 
IIWl.l]llllacloa pelae partes tntereasadaa. 

Prm·le, tamtlml, que o OOnselbo baixe normaa com vlstu a 
regular 01 efeitos 10bre contratei ou aoordol de fornecimento de
corrente. de rJustamento de quotaa neiOcladOI anteriormente ao1 
~rJutamentOI. 
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AR~IGO 39 
Medidas ..tlclonals p~ra o ajustamento de ,uotas 

O artigo Institui, em aeua 11 1.0 e 2.0 a obrigatoriedade de que 
o Conselho estabeleça, tal como Já visto anteriormente, um aia
tema de aJ wtamento de quotas pro rata, em função daa flutuac;õea 
10 prec;o Indica t1 v o composto. 

O 1 3.0 abre ao consell1o a possibilidade de crlarJ Igualmente, 
um sistema de aumentos seletlvos de quotas em funçao da flutua
ção dos preços dos principais tipos ou grupos de café. Não poderá. 
haver, portanto, como ocorria no CIC/68, cortes de quota em con
seqüência da eventual operação elo alstema seletivo, 

ARTIGO 40 
Insuficiências 

As Insuficiências estão definidas no art. 3.0 1 15 do Convênio, 
como a "diferença entre o direito de exportação anual de um 
membro exportador, em detennlnado ano cafeeiro, e o volume de 
café exportado por esse membro, com destino a mercados em 
regime de quotas, durante esse ano cafeeiro':. O CIC/68 não define 
wuflclêncla, mas pelo art. 34 raz entender que se trata da dife
rença entre o volume de café de que um determinado membro 
dispunha num dado ano cafeeiro para exportação e sua quota 
para esse mesmo ano. Se o membro dispusesse· de quantidade de 
café Interior à quota, estaria caracterizada a lnsutlclêncla, que o 
membro deveria declarar o mais cedo passivei e, no mala tardar, 
até o oitavo mês do ano cafeeiro. 

'Na última rodada de negociaÇões do novo acordo, o artigo sobre 
Insuficiências to! o que gerou maiores controvérsias, visto que os 
consumidores voltaram a Insistir na Idéia - que aparentemente 
já haviam abandónado desde julho de 1975 - de que os membros 
expOrtadores deveriam ser penalizados, com reduções nas respecti
vas quotas do ano seguinte; caso viessem a ter, num determinado 
ano tnsutlclênC!as de exportação que não hol!vessem declarado· 
em 'tempo hábiL 

Diante da firmeza dos produtores em não aceitar o conceito 
de lnsuflclêncla tal como então· colocado - pois slgn1tlcarla; em 
·última análise, um compromisso de obrigatoriedade de venda, cuJa 
lnadlmplêncla Implicava em punição - a negociação do acordo 
eateve seriamente ameaçada. 

I 
Por tlm, tennlnou f>C:r prevalecer fórmula segundo a qual, 

ao Invés de penalizados, os membros exportadores que declaras
sem suas Insuficiências nos primeiros seis meses do ano cafeeiro 
(assim posslbllltando sua mais pronta redistribuição) teriam suas 
'quotas de exportaÇão aumentàdas, no .ano segl!!nte, de 30% do 
volume declarado e não exportado. O volume correspondente a esse 
aumento seria deduzido da quota atribuida aos membros que se 
tlquvessem, no ano anterior, beneficiado da redistribuição da ln-
surtclêncla. . 

As Insuficiências declaradas serão dlstrlbuidas entre os dema!a 
~nembros exportadores que o desejam e tenham condições de su
pri-las nas seguintes proporções: 70% para os produtores do mes
lllo tipo de café e 30% para os produtores do outro tipo. A distri
buição será feita em proporção à par".tclpação de cada membro 
lla partlllla da parte tlxa da quota global anual, 1.e., em tunção 
ias quotas básicas. Esta disposição Impede que, no caso de um~ 
Insuficiência de produtor de cafés Arábicas, os exportadores de 
robusta viessem a obter parcela superior à sua participação pro
llOrclonal no mercado. 

ARTIGO 41 
Direito de exportação de um Grupo-Membro 

Baslcamene, sem modificação de fundo com relação ao art. 29 
io CIC/68. A referência a "direito de exportação" visa· cobrir a· 
ll.lpótese de palses-membros sujeitos ao regime especial previsto 
10 art. 31 virem a constituir um Grupo-Membro. 

ARTIGO 42 
Observância. das qaoto 

O artigo segue as mesmas linhas do art. 38 do acordo de 1968, 
embora, de conformidade com o I 4.0 , a dedução seja de 110% no 
:aso de uma segunda lntração, quando' no CIC/68 era de 200%. 

ARTIGO 43 
Certificados de orlrem e de reexportação 

Durante a vigência do acordo de 1988, os mecanismos de con
~le estabelecidos pelo Conselho para assegurar a observlncla das 
tootaa de exportação eram essencialmente os certificados de orl
rem (lnstltuidos no art. 43) e os selos de exportação. Cada pais 
:ecebla, por ano, uma quantidade de selos correspondente à sua 
1110ta e qualquer embarque de café para mercados tradicionais 
levla ser acompanhado .de certificado de origem selado. 

o novo acordo prevê que, desde sua entrada em vigor, "toda 
1xportação feita por um membro será .lunparada por um· certltl-

c ado de origem válido". Vale dizer, a partir do Inicio da vigência 
do CIC/78, todas as exportações de membros exportadores estarão 
aujeltas a controle. 

De outro lado, como Já se viu na análise do 1 5,0 do art. 2.o, 
multo embora os membros Importadores estejam desobrigados de 
exigir que as partidas. de café que adquirirem de membros expor
tadores.sejam acompanhadas de certificados de origem, quando o 
sistema' de 9uotas não estiver operando, comprometem-se eles a 
cooperar plenamente com a Organização Internacional do Café 
"no recolhimento e na verificação dos certificados relativos a par
tidas recebidas de paises exportadores membros, a fim de assegurar 
a todOS os paises-membros acesso ao maior número posslvel de 
Informações". 

Destarte, ·ficará preservada a existência, desde 1.0 de outubro 
de 1976 de um eficiente controle de comércio de café entre mem
bros d~ qual dependerá a correta aferição das performances ne
cess!Í.rla para o cálculo da distribuição dos votos e das quotas 
básicas. 

com base nas recomendações de um Grupo de Trabalho criado 
especificamente para tal fim, o COnselho estabelecçrá regulamento 
dispondo sobre a mecânica do sistema de certificados de origem. 
Resulta dai a eliminação, nos I§ 1.0 e 2.0 , das referências feitas, 
nos 11 (1) e (2) do art. 43 do CIC/68, a alguns aspectos adjetivos 
do sistema. 

o 1 s.o visou, sobretudo, permitir que o regulamento contenha 
dispositivos que possam ser compatibilizados com os regulamentos 
Internos da CEE. 

o 1 4.o abre ao conselho a posslbllldade de adotar medidas 
para a distribuição e utilização de selos de exportação, como 
requisito suplementar para a validação dos certificados de origem 
e de outros tipos de certificados (de reexpo~ção, por exemplo, 
v. 1 2.ol. Recorde-se que os selos de exportação toram utilizados 
durante a vigência do CIC/68. 

Os 11 s.o, 6.o e 8.o não apresentam modificações de fundo com 
relação aos.U (3), (4) e <B> do art. 43 do CIC/68. O I 6.0 determina 
que a agência escolhida e aprovada deverá manter um registro dos 
certltlcados emitidos por per!odo de quatro anos (dois a mais que 
no acordo de 1968), já que em ~lguns casos <Exemplo: art. 13, I 
4.o, hipótese 4), :SOrá eventualmente 'necessário dispor-se de com
provante de exportação por tal per!odo de tempo. 

o 1 7.o, da mesma forma que o I (5) do artlgo·correspondente 
do CIC/68 proibe os membros lmportado1·es de receberem partidas 
de café provenientes de membros exportadores - desacompanha
das de certificado de origem válido; sempre que as quotas estive
rem em vigor. Remete, Igualmente, aos arts. 44 e 45, que serão 
examlnallos posteriormente. 

ARTIGO 44 
Exportações não debitadas a quotas 

Os 11 2.o e 3.o não apresentam modificação de fundo com rei&-. 
ção aos 11 (3) e (4) do art. 40 ·do acordo de 1968. 

o 11.o substitui os I§ (1) e (2) do art. 40 do CIC/68 já que, em 
virtude da divisão do mercado mundial (v. art. 29) em mercados 
de pa!aes-membros suje! tos ao regime de quõtas e 'lrlercados de 
paises não-membros não sujeitos ao regime de quotas, Zol aban
donado o conceito de "mercados novos". 

Estarão, portanto, Isentas do regime de quotas <mas não das 
disposições do I 1.0 do art. 43) as ~rtações destinadas, a qual
quer tempo, aos mercados de não-membros. O Conselho poderá, 
contudo estabelecer normas reguladoras da condução e fiscaliza
ção. do oomérclo entre membros exportadores e Importadores não
membros, dispondo, a exemplo do que já ocorria no convênio' de 
1968 (v. aL (7) do I (2) do art. 40), sobre as penalidades a Impor 
no caso de desvios ou reexportações fraudulentas. · 

ARTIGO 45 
Bera~mentação das Importações 

o convênio de 1968 determinava, em seu art. 45, I ll, que os 
membros Importadores deveriam limitar suas aquisições anuais de 
café provenientes de exportadores não-membros à média das Im
portações que houvessem etetuado daquela procedência nos anos 
civis de 1960, 1961 e 1962. VIsava-se, com Isso, evitar que pa'ses 
produtores viessem a beneficiar-se· da não-participação no acordo 
para aumentar suas vendas às expensBS dos membros exportado-
res. 

Com o mesmo objctivo, no novo Convênio os membros Impor
tadores se obrigam, sempre que as quotas estiverem em viKQr, a: 

1. limitar <I 1.o) suas lmpc:irtaçõeR, no caso de paises produto
res não-membros que· não participaram do CIC/88, à média du 
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tmportações que tiverem realizado de tala palaes JIOII anos clvlls de 
1P7l a 1974 ou de 1972 a 1974; e · · 

ü. restringir U 2.0 ), no cuo de palses produtores não-mem
bros do ClC/76, maa que tenham participado do Convênio de 
1968, ou do Convênio de 1968, prorrogado, a uma percentagem 
(que re!letlrã a proporção fixada, nos termos do art. 35, t 1.0 , 

entre a parcela fixa e a quota anual global) da média das Impor
tações provenientes daqueles ·países nos anos cafeeiros de 1968/69 
a 1971172. 

Em ambas hipóteses, a exemplo do que ocorria no acordo de 
1968, o Conselho poderá <I 3,0 ) modificar taJs limites, ou suspen
dê-los, se necessário para os objetivos do Convênio. Dispensou-se, 
por outro lado, o Conselho da obrigação de apresentar relatórios 
anuais e trimestrais sobre a matéria, ( t (3l do art. 45 do CIC/68), 
já que a OIC está em condições de fornecer, sempre que necessário, 
as Informações pertinentes. 

Os §§ 4.0 e 5.0 não apresentam modificação de fundo com rela
ção aos I§ 'correspondentes do art. 45 do CIC/68. 

ARTIGO 46 

Medidas relativas ao eafé Industrializado 

O artigo sobre café Industrializado constituiu uma das ques
tões mais difíceis na negociação do CIC/68. Com efeito, naquela 
época as exportações braallelras de café solúvel penetravam de 
forma explosiva no mercado norte-americano, suscitando forte 
reação dos produtores domésticos, Inclusive pela alegação de 
"dumplng" do produto nacional. As disposições do art. 44, por isso, 
estabelecem: al proibição de que os membros apliquem medidas 
governamentais capazes de representar tratamento discriminató
rio em favor do café Industrializado, em comparação com o café 
verde; bl complexo sistema de processamento de reclamações, de
!lembocando eventualmente em mecanismo de arbitragem; c) pos
slbJlldade de que o membro prejudicado aplicasse contramedldas. 
Apenas no momento da retaliação comercial 11e recomendava 
aos membros tomar em consideração a necessidade dos pailles em 
desenvolvimento de executar politicas destinadas a ampliar a base 
de .suas economias, através Inclusive da exportação de 'produtos 
manufaturado~. 

Como é sabido, os problemas vividos entre o Brasil e os Estados 
Unidos neste terre'no só encontraram solução através de acordo 
bilateral, concluído em 1971, pelo qual nos comprometemos a ex
portar anualmente para aquele país uma quantidade de café verde 
Isenta de cota de contribuição, para uso exclusivo da Indústria de 
solúvel. Este acordo, entretanto, foi denunciado pelo Brasil depois 
que as cláusulas económicas do CIC/68 foram suspensas. 

As negociações para a conclusão do novo acordo vieram en
eontrar um quadro já bem distinto no que tange ao café Indus
trializado. Com efeito, não apenas já se estabUizara a participação 
das vendas brasileiras no mercado norte-americano. mas também 
haviam sido suprimidas as vantagens antes oferecidas a lndústrja 
nacional. Foi possível, assim, mediante entendimentos oom os 
Estados Unidos. consagrar um novo artigo bem mais equUibrado 
em sua concepção. 

Parte-se, no I 1.0 , do reconhecimento de que os países em 
desenvolvimento necessitam ampliar a base de suas economias, 
inclusive pela exportação de catê Industrializado .. No I 2.0 reoo
menda-se seja evitada a adoção de medidas governamentais que 
possam causar a desorganização do setor cafeeiro de outros mem
bros. Suprimindo Inteiramente as disposições do CIC/68 relativas 
ao mecanismo de arbitragem, o § 3.0 sujeita eventuais controvér
t~la., sobre café Industrializado aos mecanismos normais do acordo 
referentes as consultas-e i< 'solução de litigios e reclamações. FI
nalmente, o t 4.0 - que do ponto de vista estritamente legal seria. 
dispensável - reconhece que qualquer membro poderá. tomar me
didas para prevenir ou remediar a desorganização de seu setor 
cafeeiro causada pela Importação de café Industrializado, oomo o 
8erlam, por exemplo, aquelas eventualmente aplicadas pelos Esta
dos Unldor. de oonformldade com sua Lei de Comércio. 

ARTIGO 47 
Promoção 

O Conselho designou, durante a rodada de negociações de 
novembro/dezembro de 1975, um grupo técnico encarregado de 
apresentar recomendaçõe~ sobre uma politica de promoção. 

O grupo, composto de Brasil, Colômbia, México e OAMCAP, 
pelos exportadores, e de França, Reino Unido e Estados Unidos da 
América, pelos Importadores, apresentou anteprojeto de artigo 
sobre promoções, que serviu de baile para a redação do art. 47. 

No Intuito niio IIÓ de reverter a tendêncl~ declinante do oon
snmo dr café qu~ se tem verificado n011 E8tad011 UOidOR, maior 
Jl'lrrcado coMumldor, com11 também de promover o coMumo dQ 

café em geral, o artigo aobre 'promoção, no novo Convênio, ê baa
tante mala abrangente que o art. 4G do acordo anterior. 

O Fundo de Promoção criando pelo novo aoordo será. finan
ciado, durante os dois primeiros anos de vigência do CIC/76, por 
todos os membros exportadores, na forma descrita no 1 3.o e, ae 
for o caso, o oomltê a ser formado para dirigir o Fundo poderá 
decidir continuar recolhendo as oontr!bulções do ano cafeeiro de 
1978/79 em diante . .AI! oontribulções ao Fundo, por motivo de eqül
dade, são escalonados do seguinte modo: 5 centavos de dólar por 
saca exportada por membros com exportações Inferiores a 100 mil 
sacas anualmente; 10 centavos de dólar por saca para 011 membros 
exportadores de 100 mil sacas anuais ou mais, :.>orém menos que 
400 mil; e 25 centavos de dólar para os demais. 

O ônus da promoção será repartido entre os palses exportado
res e os membros Importadores e/ou associações oomerclals das 
nações consumidoras, não podendo o Fundo financiar parcela su
perior a 50% do custo das campanhas promocionais <v. t 7.0 ). 

Os recur~ do Fundo poderão ser ainda utilizados na rea
lização de pesquisas e estudos relacionados oom o oonsumo de 
café C 1 6.0 e art. 54). As contribuições para o Fundo ~~erão felta:J 
em proporção aos selos de exportação (ou equivalentes autoriza
ções de exportação), na forma que o· Conselho vier a estabelecer 
no regulamento previsto no art. 43, §I 3.o e 4.o 

O Fundo será gerido por um comitê, que elaborará. seus pró
prios estatutos, e será. presidido !leio Dlretqr-Execntlvo da OIC. 
Disporá de uma conta própria, na qual serão depositados seus 
recursos, e que será controlada pelo oomltê. 

ARTIGO 48 
Remoção de Obstácul~ ..,. Consumo 

O artigo segue as linhas do disposto do art. 47 do acordo· an· 
• terior. 

No t 4.0 , foi abandonada a referência ao Anexo A II 1 da 
Ata !!na! da 1.• UNCTAD, agora ultrapassada. Manteve-se, nc 
entanto, o restante do parágrafo e, o que é Importante, a vin
culação ao t 2.o 

O 1 5.0 tornou-se mais Incisivo, na medida em que fixa. perio
dicidade para· a prestação das Informações. 

O J 6.0 , repres!!ntando novidade em relação ao aoordo anterior, 
abre a possibilidade de que o assunto esteja permanentemente 
sob exame no Conselho. 

O 1 7.0 foi resultante da fusão dos 1 1 (5) e (6) a do art. oor
respondente do acordo anterior e mostra-se também mais 1nc1Blvo 
ao criar para os membros a obrigação de Informar, o mais breve 
possível, o Conselho das providências que houverem tomado P.ara 
cumprir as recomendações que lhes houverem sido feitas. No 
Convênio de 1968, essa obrigatoriedade não existia. 

ARTIGO 49 
Misturas e Subs&ttat. 

Sem modificação de fundo em relação ao art. 52 do CIC/68. 

ARTIGO 50 
Politica de Produção 

o art 50 abrange as disposições dos ar!B. 48 ("Politica. e dl.s
clpUna de' produção") e 54 ("Fundo de Diversificação") do CIC/68, 
modificando-as. 

Segundo o 11rt. 48 do Convênio de 1968, cada memb~ devia 
apresentar até o final do ano civil de 1968, para aprovaçao pela 
Junta Executiva da OIC, suas metas de produção para o ano ca
feeiro 1972/73 A Junta aprovava as metas a.presentadas ou, caso 
não aprovas~, o Conselho fixava metas de produção que o mem
bro deveria cumprir. O Conselho controlava o desenvolvimento 
das politicas de produção e poderia prestar a assistência neces
sária para que ao final, foSlle atingido o objetlvo preconizado no 
1 (1) do art. iS, !.e., que a produção de café dos palses-membros 
não excedesse ;O necessário para atender ao consumo Interno, às 
exportações permitidas e aos estoques desejável!'. Previam-se san
çõll8 para membros que, a juizo do Conselho, nao ajustassem sua.a 
politicas de produção 118 metas previstas. 

o art. 54 criava. um Fundo de Diversificação, de que todoa 01 
membros exPortadores (à exceção dos listados no Anexo A, nota 
1) participavam à razão de 60 centav011 de dóla.r por saca expor
tada acima de 100 mil sacas, para mercados em regime de quotas. 
as r~ursos do Fundo eram aplicados em programa.& '\'!&ando pro
mover a dlveralflcação du culturas nos palaes parUclpantes, oom 
vistas a limitar a produção de café, de forma a eatabeleeer um 
equlllbrio razoável ent.re demanda e oferta de café. A experiência, 
no entanto, demonstrou que, por diversos moU'\'011, os reaultadoa 
dei Fundo de Dlvei'Bificaçio fica.ram butante aquém do esperado. 
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. o MVQ Corivêruo, por aeu lado, reconhece CT. I 1.0 ) a lmpor
tlncta da adoção e Implementação de uma politica de produção 
como torma de tac111tar a obtenção do equ11lbrlo entre oferta e 
dllll!anda de c:áté, em bases que aaaegurem preços jwrtoa para pro
dutores e conaumJdorea. Abre, assim ct 2.0 ), a pcwlbUldade de o 
Oonaeiho. vir a lixar pfOCedlmentoa para coordenar politicas de 
produção dos membro~~ exportadores, proéedlmentoa e~~se.s que po
.derão Incluir medidas apropriadas à diversificação Cda mesma 
.f~a como eventual pre~~tação de a.sslst.êncliL Mcnlca e financeira 
]IOn~turi nece.s.sárial. · 

O t 3.0 faculta ao Conselho e~~tabelecer uma contribuição de 
at6 dol.s centavos de· dólar por saea exportada pelos membros 
exportadores para mercados sujeitos a quotas, a. tlm de financiar 
O.S estudos técnicos destinados a auxlllar os membros exportadoree 
a aplicar uma politica de produção compativel com os objl)tlvo.s 
do Convênio. 

ARTIGO 51 
Política de EstoQues 

O art. 51 segue, de maneira geral, as mesmas Unhas do art. 
,t9 do CIC/68, Dois aspectos, contudo, merecem comentário, 

O I 1.0 cria a obrigatoriedade Co 1 C1) .. do art. 49 do CIC/68 
~ente aventava tal p<fssibllldade) para 42 Conselho de e~~tabelc;cer 
as dlretrlzes a ·serem seguidas com relaçao a estoques nos pa!Ses 
produtores. No novo convenlo, essa providência tomou-se neces
aár1a pelas próprias cara.cteristleas do sl.stema misto de quotas. 
Al~m disso, conatltul-se num primeiro pa.s50 para a criação. de 
uma politica global de estoques que, no futuro, poderá tomar-se 
um Instrumento efetlvo de dlsclpllnamento do mercado. 

O segundo ponto, diz respeito ao § 4.0 , ou seja, o exame de 
TlabU!dade de um estoque ln,temaclonal de café. A Idéia de cons
tituição de um Estoquee.tnt,tmaclonal de 01lrantla CEIG) finan
ciado por produtores e consumidores to! formalizada em abril de 
1975, em proposta conJII%lta de Brasll e Colômbia. Os consumidores, 
contudo, apoiavam a criação do EIG, desde que não participassem 
de seu .financiamento, o ,que, obviamente, era Inaceitável para os 
UPQrtadores .. Apesar do Impasse, ent.--etanto, manteve-se aberta 
ao Conselho a possibilidade de realizar estudos sobre a matéria 
(I 4,0), ' 

ARTIGO 52 
Consultas e Coopel'IIÇão com o Comercie 

Se111 modificações de fundo com relação ao art. 50 do CIC/68. 
ARTIGO 53 

lnfon:Pações 
Artigo ae111elhante ao art. 55 do CIC/68. A Inclusão do I 4,0 

na, atravé8 da possibilidade de aplicação de medidas punitivas, 
a p.rantJr .que os membros prestem efetlva111ente e em tempo 
~bil Informações, aobretudo as rela tlvas a perfol'lllallces de ex
portação e estlmathas de produção. Note-se que em alguns casos, 
o bo111 funcionamento do CIC/76 dependerá em larga 111edlda 
Ccomo; por exemplo, no estabelecimento ou ajustamento de faixas 
de preços) das Informações que os membros vierem a prestlrr. Estas 
aerão Indispensáveis, também, no caso do art. 48, t 7,0 , ou mesmo 
na hipótese se· vir a estabelecer uma politica de produção, DOa ter
mos do art. 50. 

ARTIGO 54 
Estudos 

Se111 modificações de fundo com relação ao art. 58 .do CIC, eiS. 

ARTIGO 55 

Fllndo- Especlal 
O .artigo, proposto pelo Dlretor Executivo da OIC, foi lncluido 

em face da neceasldade de prover a Organização dos fundos a 
111re111 e111pregados na criação e funcionamento dos sistemas de 
certl.flcados de origem, de verltlcaçio de estoques e de coleta e 
dlfllllio de Informações· estatísticas. A oontrlbulçio aeri de dol.s 
centavos de dólar por saca de café exportado co111 destino a 111e111-
b110a .J.m.portadores, contra a entrega de aelo.s de exportação. 

ARTIGO 56 
Olspeua de Obrlpçóea • 

ARTIGO 57 
Coiuultas 

Sem lllOdlflcaçOee de fundo com relação aos arts. 57 e 58, res
pect!Y&IIlente, do CIC/68, 

ARTIGO 58 
Utírloe e Reelamaçóes 

. Artigo semelhante ao art. sg do CIC/68, Note-se que, com a 
Inclusão do 1 5,0 (Inexistente no acordo anterior), tlca fixado um 

pruo - de .ae1a me&e~~ a contar da data da apre.sentaçlio - para 
quo o Conselho dflt'ltfa a re,pelto do Iltlglo ou da reclamação. 

ARTIGO 59 
-'-lnatura 

O artigo s~gue as linhas do art. 60 do CIC/68. Vale notar que, 
além das part.:~ contratantes do CIC/68, prorrogado, se abriu aos 
governos <ai lnclulda a CEE, v .. art. 4.0 , 1 3.0 ) que. hajam sido 
convidados a participar das sessões do Conselho Internacional do 
Café convocadas para negociar o CIC/76, a pNSibllldade de assinar 
o ·Instrumento. 

ARTIGO 60. 
Raütlcação, Aceitação, Aprovação 

Artigo sl!melhante ao ·art. 61• c;lo CIC/~11.' ,Contud,o, diferente
mente do que ocorria sob o regime dd acordo de'1968, o Conselho 
poderá conceder prorrogaçãO de prazo a governos signatários que 
não tenha!ll depositado seus Instrumentos de ratificação a~ 30 
de setembro do corrente ano - providência adotada a pedido de 
diversos palses cujos procedimentos para ratificação de lnstru
mentoa Internacionais demanda111 tempo maior. 

ARTIGO 61 
Entrada em Vi,or 

O processo adotado no Convênio de 197CI é aemeJnante ao do 
acordo de 1968 Cart. 62), com ressalva das naturais modificações 
de forma. Observe-se que, pelo mesmo motivo válido para o art. 
CIO, prevê-se a J)osslbllldade de dilatação de prazo do I 2.0 

ARTIGO 62 
Adesão 

Procurou-se slmplltlcar, em relação ao acordo de 1968, o pro
cesso de adesão ao Convênio. Abriu-se a qunlquer Estado membro 
das Nações Unidas ou de suas agências especlallzadas a possibili
dade de aderir ao novo Convênio, antes ou depois da entrada em 
l'lgor Cno acordo de 1968, havia restrição quanto a prazo para os 
membros Importadores que houvessem aldo partes do CIC/62 -
Y. art. 63, I (1). 

O Conselho, conforme estabelecido no 1 1.0 , fixa as condições 
aob as quais o Estado interessado deverá aderir. Inclusive aa 
relativas a quotas. 

ARTIGO 63 

Reservas 
Idêntico ao art. 64 do CIC/68. 

ARTIGO 64 
Aplicação deste Convênio a Territórios deslrnado. 

ArtiRO aemelhante ao art. 85 do CIC/68. No I 4.0 abriu-se • 
J)0381bllldade de prorrogação do prazo do qual o novo membro 
deve declarar que ~ sujeita àa disposições do Convênio, 

ARTIGO 65 
Retirada Voluntária 

Idêntico ao art. 66 do Convênio de 1968. 

ARTIGO 66 
Excla.são 

Se111 modificações de fundo com relação ao art. 67 do CIC/M. 

ARTIGO 6" 
Ll•uidação de Contas com Membros que se .Retirem 

oa Sejam Excluidoe 
Semelhante ao art. 88 do CIC/88. Observ&-ae que, da mesma 

forma que não participa de qualquer parcela resultante da liqui
dação da OIC, o· membro que houver deixado de participar do 
Convênio nio será responsável, por analogia, pelo pagamento ~e 
qualquer parcela 'do d~flclt que possa haver quando da explraçao 
do acordo, Essa contrapartida (I 2.o, fine), apesar de talvez lm
pUclta no COnvênio de 1968, não estava formalizada no art .. 68. 

ARTIGO 68 
Vicêncla e .Termo 

O Convênio de 1978 apresenta, com relação ao acol'llo de 1988, 
slate111átlca orlilnal para "Yigên.cla e termo" 

De acordo co111 seu art. 69, 1 (1), o CIC/68 permanecia em 
Ylgor por Glnco anos, ou seja, até 30 de, setembro de 1973, sendo 
poaslvel sua renegociação ou prorrogação, com ou sem modificações, 
após quatro anos de vigência, !.e., a partir do último dia do quarto 
ano cafeeiro (30 de setembro de 1972>, cBSO cumprlc!aa as e'tlgên· 
elas do I C2), Previa-se também que poderia, a qualquer tempo, 
111r terminado por decisão do Conselho, obsenadas as disposições 
do I (3l 

I 
! 
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O urt. 68 do novo Convênio prevê que o acordo pcrmancccrâ 
cm vigor por seis anos (até 30 de setembro de 1982, llltimo dia do 
sexto ano cafeeiro, a contar de )9 de outubro de 1976), No entanto, 
determina que, no decurso do terceiro ano de vigência, todos os 
membros se manifestem sobre sua intenção de continuar, ou nilo, 
participando do Convênio nos três anos subseqUentes, A nilo mani· 
festação de vontade até 30 de setembro de 1979 implica desistência 
por parte do membro c, se for o caso, do território que seja membro 
ou integrante de um Grupo-membro, cm cujo nome nilo haja sido 
feita a notificação de participação do Convênio, 

A nova fórmula foi sugerida, jâ no início do processo de negocia
ções, pelos Estados Unidos, cujo Congresso, por motivos de ordem 
interna, dificilmente aprova a legislação cspccllica de appio (controle 
alfandegário, etc.) inerente a acordos como o CIC/76 por período su
perior a três anos. 

Contudo, muito mais que um meio de contornar problemas jurl· 
dicas peculiares a determinados países, a fórmula do§ 29 é intcressan· 
te na medida em que dá aos países-membros a possibilidade de, 
decorridos três anos de vigência do Convênio, dele se desligarem, 
caso não julguem que esteja cumprindo a contento suas finalidades, 
sem o desgaste polítioo resultante de uma denúncia formal. 

A partir do último dia do quarto ano de vigência do CIC/76, o 
Conselho poderá, observadas as disposições do§ 39, renegociá-lo ou 
prorrogá-lo, com ou sem modificações. O acordo vigorará, prorroga
do ou renegociado, para as Partes Contratantes que notificarem o Se· 
cretário-Geral das Nações Unidas, na forma do mesmo§ 39 

Os §§ 49 e 59 são semelhantes, com modificações de forma, áos §§ 
(3) c (4) do artigo correspondente do CIC/68. 

ARTIGO 69 

Emenda 

Artigo semelhante ao art. 70 do acordo de 1968, com algumas 
modificações de forma. 

A frase final do§ (I) do ar't. 70 do CIC/68 foi retirada por cxple
tiva, já que o Secretário-Geral das Nações Unidas, pela sua qualida
de de depositário do Convênio. conhece, presumivelmente, a sistemâ· 
tica para aprovação ou não de uma emenda. 

ARTIGO 70 

Disposições Suplementares e Translt6rlas 

Sem modificações de fundo com relação ao art. 72 do CIC/68. 

ARTIGO 71 

Textos Autênticos do Convênio 

Semelhante à parte final do art. 72 do CIC/68, com alteração de 
forma. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 22, DE 1976 
(N9 59-B/76, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e 
Comércio entre a República Federativa do Brasil e a República 
do Suriname, as.~inado em Brasília, em 21 de junho de 1976. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 É aprovado o texto do Tratado de Amizade, Coopera· 
çiio c Comércio entre a República 'Federativa do Brasil c a República 
do Suriname. assinado cm Brasília, cm 21 de junho de 1976. 

A rt. 2~ Este o"ccrctn Legislativo entrará cm vigor na data de sua 
public;1çiio. 

MENSAGEM N9l88. DE 1976 

Excelentíssimos Senhores Mcmhros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Consti· 
tuiçiio Fcdcr:11. tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 'se
nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Tratado 
de Amizade, Cooperação c: Comércio entre a República Federativa 
do Brasil e a República do Suriname, assinado em Brasília, em 21 de 
junho de 1976. 

Brasília, 13 de julho de 1976- Ernesto Gelsel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DAM-11/DAI/176/830.1 (B46) 
(849), DE 29 DE JUNHO DE 1976, DO MINISTtRIO DAS 
RELAÇ0ES EXTERIORES. 

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

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa Excelên
cia o texto do Tratado de Amizade. Cooperação e Comércio entre o 
Brasil e a República do Suriname, assinado em Brasília .• em 21 de 
junho de 1976, por ocasião da visita oficial que fez aó país Sua Exce
lê:ncia o Senhor Henck A. E. Arron, Ministro-Presidente e Ministro 
para Assuntos Gerais e Estrangeiros daquele país. 

2. Trata-se de instrumento abrangente e liexível. com caracterís
\icas de acordo-quadro semelhantes, em alguns aspectos, às de docu
mentos do gênero que já assinamos com outros países. e que con
templa extensa gama de interesses comuns ao Brasil e ao Suriname. 
Estabelece, outrossim, diretrizes básicas de cooperação e prevê a 
institucionalização, através de instrumentos complementares, de 
mecanismos adequados à implementação dos objetivos nele fixados. 

3. O Tratado institui a Comissão Mista Brasil-Suriname. 
órgão de análise e coordenação de iniciativas referentes a uma co
operação articulada entre os dois países no campo das relações 
económicas, financeiras, comerciais. técnicas e turísticas. A Comis
são Mista deverá reunir-se ao menos uma vez por ano. alternada
mente no B'rasil c no Suriname, com a finalidade de recomendar ao! 
respectivos Governos as medidas pertinentes nos campos acima cita· 
dos. 

4. Importantes' dispositivos dizem respeito ao estímulo de 
comércio bilateral e à melhoria dos sistemas de comunicações e trans· 
portes entre os dois países. Nesse contexto, os dois Governos st 
comprometem a negociar, no mais curto p~azo, um acordo sobre 
encomendas postais e a realizar estudos visando a um futuro enlace 
entre as redes rodoviárias dos dois países. 

5. O Tratado consigna também. entre outras, a disposição de 
ambos os Governos de encorajar os empreendimentos conjuntos no 
setor de pesca e indústrias correlatas: e o propósito do Governo bra
sileiro de colaborar para o desenvolvimento industrial do Suriname, 
quer mediante a concessão de linhas de crédito brasileiras para aqui
sição de bens de capital, no Brasil. quer mediante a concessão de as
sisti:ncia técnica para projetas de engenharia em geral. inclusive a 
construç.ão de represas e usinas hidrclétricas. 

6. Ovtro dispositivo revela a coincidência de interesses no 
campo da conservação da nora c da fauna nos territórios adjacentes 
à fronteira entre os dois países. Os dois Governos se comprometem a 
promover a mais estreita colaboração, com o objctivo de estabelecer 
políticas racionais nesse sctor. 

7. Como se verifica. ao abranger cm seus variados artigos ovas· 
to campo das relações bilaterais, o Tratado revela a firme vontade 
política de ambos os Governos de assentar bases dinâmicas c opera· 
tivas para a constituição de vínculos especiais entre o Brasil c a mais 
jovem nação soberana da América do Sul. Constituindo-se. desta for· 
ma. cm marco significativo nas relações entre os dois países, o impor· 
tante documento proporciona elementos para que a cooperação 
mútua se desenvolva c frutifique de forma harmónica c sistemática. 
dentro de um quadro geral de entendimento c boa vizinhança, cm 
benefício do estreitamento dos laços entre nosso País c o Suriname. 

8. Tendo cm vista o que precede, creio. Senhor Presidente, que 
o Tratado de Ai11i1.adc, Coorcraçiio c Comércio cm ;1prcço mcrc· 
ccria ser suhmctido à aprovação do Congresso Nacional, nos termos 
do nrt. 44, inciso I da Constituição Federal. Caso com isso concorde 
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Vossa EJtcelênciu, permito-me su,bmeter, com essa finalidade, ~m 
aneJto, o projeto de mensagem pertinente: ao Poder Legislativo, 
acompanhada do telttO jurídico acima mencionado. 

Aproveito a oportunidade: para rc:novar a Vossa EKceli:ncia, Se· 
nhor Presidente:, os protc:stos do meu m;lis profundo respeito. -
Antonio F. Azeredo da Silveira. 

TRATADO DE AMIZADE, COOPERAÇÃO E COMÉRCIO 
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA REDERATIVA DO 
BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO SURINAME 

Sua EJtcelência o Senhor Presidente da República Fedc:rativa do 
Brasil. Ernesto Gc:isel, c Sua Excelência o Senhor Prc:sidc:ntc: da 
República do Suriname, Johan Fcrrier. 

Inspirados pelo propósito de: rc:afirmar. c:m solene documc:nto, 
os fratc:rnos laços de amizade: que unem o Brasil c: o Suriname, 

Cônscios do amplo campo de: convc:rgi:ncia de: intc:rc:ssc:s que as 
condições dós dois países apresentam, 

Cc:rtos de:- que: se torna cada vez mais imperativa a coordenação 
de esforços para a consecução de: todos os objc:tivos comuns, 

Convecidos da importância de: incrementar mútua e efc:tiva cola· 
boraçào, 

Animados do dc:sc:jo de: c:stabelecc:r um sistc:ma que: atenda às 
crescentc:s exigências de: suas relações, 

Dispostos a c:xecutar programas especificas que: tenham efetiva 
incidi:ncia no desc:nvolvimc:nto económico c social de ambos os pai-
ses. 

Decididos a incremc:niar suas relações c:m todos os campos pas
siveis, inclusive: o económico, comercial. financeiro, cultural, ti:cnico, 
cientifico c: iuristico, 

Resolveram celebrar o presente Tratado de Amizade, Coopera· 
ção e Comércio c, para esse fim, nomearam seus Plenipotenciários, a 
saber. 

O Presidente da República Federativa do Brasil, Sua Excelência 
o Senhor Embaixador Antonio Francisco Azcrcdo da Silveira, M inis
tro de Estado das Relações Exteriores, 

O Presidente da República do Suriname, Sua EJtcelência o Se
nhor Henck Alfonsus Eugcnc Arron, Ministro-Presidente c Ministro 
para Assuntos Gerais c Estrangeiros, 

Os quais acordaram o seguinte: 

Artigo I 

As Altas Partes Contratantes convêm cm instaurar c aperfeiçoar 
mecanismos de cooperação, entendimento c troca de informações, 
sobre assuntos de interesse comum. 

Artigo 11 

Os mecanismos a que se refere o Artigo I estabeleccr-sc-ão por 
via diplomática ou através da Comisssão Mista Brasil-Suriname. 

Artigo JJl 

Fica instituída a Comissão Mista Brasil-Suriname, que terá 
por finalidade fortalecer a cooperação entre o~ dois países, analisar e 
estabelecer linhas de açào referentes a assuntos de interesse comum, 
bem como recomendar aos respectivos Governos as medidas 
pertinentes, com ênfase nos seguintes campos: 

a) os projetas económicos relevantes para relações bilaterais; 
b) o intercâmbio comercial c as medidas para assegurar seu 

incremento c diversificação; 
c) o aperfeiçoamento dos meios de transportes c comunicações 

entre os dois países; 
d) a cooperação técnica e o intercâmbio científico c tecnológico. 
Parágrafo I - A Comissão Mista se reunirá ao menos uma vez 

por ano, alternadamente no Brasil c no Suriname, c suas sessões 
serão rrcsididas relas Ministros das Relações Exteriores "ou seus 
representantes. 

l'urúgrufo 2 - A Comissão Mista estabelecerá o seu próprio 
Regulamento, que será aprovado pelos dois Governos, mediante tro· 
ca de notas. 

Artigo IV 

As Altas Partes Contratantes empreenderão os máximos esfor· 
~os pura lograr a progressiva ampliação, diversificação c, sc:mprc: que 
possivc:l, maior equilíbrio do seu comércio bilateral, mediante: o 
aproveitamento c:ficaz das oportunidades que: se: apresentarem. 

Artigo V 

A fim de: c:stimular o comércio bilatc:ral, c de acordo com as 
necessidades que: o orientam, as Altas Partes Contratantes se 
compromc:tc:m a promover medidas no sentido de facilitar a parti
cipação mútua de suas cm presas de navegação marítima no transpor
te de cargas objc:to do intc:rcâmbio entre: os dois países. 

Artigo VI 

No propósito de: cooperar com a execução dos planos de descn· 
volvimc:nto c:conõmico do Governo do Suriname, o Governo brasi
leiro estudará as possibilidades de estender ao Suriname linhas de 
crédito c:m termos mutuamente vantajosos para a aquisição, no Bra
sil de bc:ns de capital mediante prévio acordo entre as instituições 
bancárias competentes. 

Artigo VII 

As t\ltas Partc:s Contratantes, tc:ndo presentes as respectivas 
rolíticas viárias, trocarão informações c realizarão estudos necessá
rios à determinação do ponto mais adequado de um futuro enlace 
entre: os sistc:mas rodoviários dos dois países 

Artigo VIII 

As Altas Partes Contratantes estimularão, de conformidade 
com suas respectivas legislações nacionais, os investimentos necessá
rios a promover a cooperação económica mútua, tanto no setor .pú
blico, como no sctor privado. 

Artigo IX 

As Altas Partes Contratantes, reconhecendo a importância do 
aperfeiçoamento dos serviços postais e de telecomunicações entre os 
dois países, concordam em proceder aos estudos pertinentes. Reite
ram. outrossim, sua intenção de negociar, no mais breve prazo possí
vel. um acordo sobre encomendas postais ("colis postauJt"). 

Artigo X 

A fim de estimular uma cooperação eficaz nos sctorcs da agricul
tura. da pecuária, da pesca e silvicultura, ambos os países' 
promoverão a troca de informações c experiências, prcstar-se-ào 
assistência c intercambiarào conhecimentos técnicos na forma mais 
ampla nos campos acima aludido. 

Artigo XI 

As Altas Partes Contratantes encorajarão os empreendimentos 
conjuntos entre organizações nacionais devidamente autorizadas, 
com a finalidade de eJtplorar os recursos de pesca c desenvolver 
indústrias correlatas. Nessas atividades, levarão em conta seus 
interesses comuns na conservação de tais recursos. Esforçar·se-ão, 
outrossim, por cooperar para a Cltpansão do comércio internacional 
dos rrodutos de pesca, principalmente nos setorçs de armazenagem, 
transporte, processamento c comercialização. 

Artigo XII 

As Altas !'artes Contratantes confirmam seus propósitos de pôr 
crn rrática as formas mais eficazes de cooperação bilateral nos cam
ros cultural c educacional. 

Nesse sentido, celebram, nesta data, um Convênio Cultural, vi· 
sando à promoção do intercâmbio cultural, no mais amplo sentido, 

i. 
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entre ambos os povos, mediante o ensino c a divulgação da língua, 
literallml, ciéndas, >~rtcs c civililaçào de um pais no território do ou
tro. 

Artigo XIII 

As Altas Partes Contratantes reconhecem a conveniência de pro· 
mover as ati v idades de cooperação ti:cnica c cientifica. 

Nesse sentido, celebram, nesta data, um Acordo Básico de 
Cooperação Cientifica e Técnica, visando a promover a rcalilação 
conjunta ou coordenada de programas de pesquisa c descnvolvimen· 
to, mediante a organLtaçào de: cursos de treinamento, seminários c 
conferências, o intc:rcàr.Jbio de peritos c missões té:cnicas, a troca de 
informações c: documentação, bem como o c:stabelc:cimcnto de meios 
destinados a difundi-las. 

Artigo XIV 

O Governo brasileiro, com o intuito de colaborar com o Govcr· 
no do Suriname c~ seus planos de: desenvolvimento industrial, consi
derará, atentamente, por solicitação do Governo do Suriname, a con
cessão de assistência ti:cnica na forma que for fixada de comum acor
do, para projetas de engenharia cm geral, inclusive a construção de 
represas e usinas hidrelé:tricas. 

Artigo XV 

As Altas Partes Contratantes adotarão as medidas que forem ne· 
cessárias para incentivar o intercâmbio turístico bilateral. Com esse 
propósito, estudarão as mais adequadas modalidades de cooperação 
bilateral, com vistas ao aproveitamento mútuo das possibilidades ofe
recidas pelos fluxos turísticos provenientes de outras áreas geográfi
cas. Para esse fim, levarão em conta a conveniência ·de serem desen
volvido~ meios adequados de transporte entre os dois países. 

Artigo XVI 

As Altas Partes Contratantes concordam em promover, em regi
me da mais estreita colaboração mútua, politicas racionais de conser
vação da flora e fauna nos territórios adjacentes à fronteira entre os 
dois países. 

Artigo XVII 

Ali:m dos instrumentos internacionais já mencionados no pre· 
sente Tratado, c de acordo com o mesmo espírito que o inspira, as 
Altas Partes Contratantes celebrarão, sempre que as circunstâncias. o 
exigirem, protocolos adicionais ou outros atos internacionais sobre 
assuntos de interesse comum. 

Artigo XVIII 

As Altas Partes Contratantes, animadas pelo desejo de preser·· 
var os laços de uma fecunda amizade, reafirmam solenemente a deci· 
são de resolver qualquer divergência que porventura se suscitar entre 
elas, por negociações diplomáticas di retas. 

Artigo XIX 

O presente Tratado entrar[! cm vigor na data da troe:~ dos res· 
pectivos Instrumentos. de Ratificação, a efetuar-sc na cidade de 
Paramaribo, e terá vigência até que as Altas Partes Contratantes, me
diante novo Acordo, adotem decisão que estimem conveniente. 

Em fé do que os Plenipotenciários acima mencionados assinam 
o presente Tratado, em dois exemplares, nas línguas portuguesa, 
neerlandesa c inglesa, sendo os três textos igualmente autênticos. 

Fcitl'l na cidade de Br.asília, aos 22 dias do mês de junho de 1976. 
Pelo Governo da República Federativa do Brasil - Anronio F. 

Azcrcdn da Silveira. 

Pelo Governo da República do Suriname - Henck Alfonsus 
Eugene Arrnn. 

(Às Comi.w}r.l dr Rrlações Exteriores e de Economia. I 

I'IWJ ETO I> E I>I·:CIU:To ü:GJSLA'J'J \'0 'O• 23, UE 1976 
( \'' SS-11/76, na Cümaru dos l>••pulltdos l 

AllrUill o t~\lo da tradu~ão' du l'ruwcolo d1• prorrnJ.:uciio 
da C'nmcncàu subn· o Com,:rcio do Tri~o:o de 1'171, upruvudo 
por OL'asiào du Conf~rência d•· Gtn•·rnt" n•alitadu nu Cuno;dho 
lnlcrnaciunal du Tri::o, a 21l d•• fc>t·rciro dt• 1976. 

O Cüngresso Nacional decreta: 
An. I) É aprovado o texto da tradução do Protocolo de 

prorrogação da Convenção sobre o Comi:rcio do Trigo de 1971. 
aprovado por ocasião da Conferência 'de Governos realizada no 
Conselho Internacional do Trigo, a .20 de fevereiro de 1976. 

Art . .2• Este Decreto Legislativo entrará cm vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM N• 15.2, DE 1976 

Excelentíssimos Senhores :vtembros do Congresso Nacional: 
De conformidade: com o disposto no art. 44, inciso I, da Cons· 

tituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração 
de: Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto da tradu
ção do Protocolo de Prorrogação da Convenção sobre o Comi:rcio 
do Trigo de 1971, aprovado por ocasião da Conferência de Governos 
realizada no Conselho Internacional do Trigo, a .20 de fevereiro de 
1976. 

.2. O mstrumento que ora encaminho à apreciação de Vossas 
Excdê:ncias representa a prorrogação por dois anos, a partir de 30 
de junho de 1976, da Convenção sobre n Comê:rcio do Trigo dC: 1971. 

Brasília, 9 de junho de 1976.- Ernesto Gciscl. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DPB/DAI/ARC/154/661.311(00). 
DE 4 DE JUNHO DE 1976, DO MINISTÉRIO DAS RELA(0ES 

EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Ernesto Geisel, 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimer.to de Vossa [xcelê:ncia 

que a Conferência de Governos realizada na sede do Conselho Inter
nacional do Trigo (CIT), a .20 de fevereiro de i 976, aprovou o texto 
anexo do Protocolo de.Prorrogação d~ Convenção sobre o Comércio 
do Trigo de 1971, e o texto do Protocolo de Prorrogação da Conven
ção sobre Ajuda Alimentar de 1971, instrumentos que constituem. 
em conjunto, o Acordo Internacional do Trigo de 1971. Este fato 
reflete a decisão dos Estados-membros do CIT de prorrogar o Acor
do Internacional do Trigo de 1971 pelo período de dois anos. a partir 
de 30 de junho de 1976, ou até entrar cm vigor novo convénio intcr· 
nacional. 

2. Nos termos da decisão tomada, o Protocolo de Prorrogação 
da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971 entr~rá cm vigor 
se, até 1 X de junho de 1.976, os Governos dos países exportadores que 
dcten ham pelo menos 60% dos votos fixados no A nexo A do Acordo 
c os Governos dos países importadores que detenham pelo menos 
50% dos votos fixados no Anexo B do Acordo tiverem depositado 
junto ao Departamento de Estado Nortc·Amcrican? o:~ seus 
instrumentos de ratificação, adesão ou declaração de apl1caçao pro· 
visória. 

3. O texto do referido Protocolo foi assinado pelo Encarregado 
de Negócios do Brasil cm Washington, a 24 de março de 1976. 

4. Nestas condições, Senhor Presidente, por considerar de in
teresse nacional o periódico exame da situação mundial do trigo 
realizado no quadro da referida Convenção, com base cm infor· 
maçôes c estatística dos Estados-mcmb.ros, c levando cm conta o fato 
de L'~ ta r ~endo exammada, no âmbito da Convenção, a possibilidade 
de ncgo~111çào de um novo Acordo Internacional do Trigo dotado de 
mecanismos económicos, encaminho à alta apreciação de Vossa 
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Excel~ncia o ane.xo projeto de mensagem puru que, se tal aprouver a 
Vossa Excelê:ncia, seju submetida à apreciação do Congresso Na· 
cional a ratificação pelo Brasil do Protocolo de Prorrogação da 
Convenção sobre o .Comi!rcio do Trigo de 1971. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex.:elê:ncia, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
R. S. Gul•rreiro. 

PROTOCOLOS PARA A TERCEIRA PRORROGAÇÃO DA 
CONVENÇÃO SOBRE O COMf:RCIO DO TRIGO E DA CON
VENÇÃO SOBRE AJUDA ALIMENTAR QUE CONSTITUEM 
O ACORDO INTERNACIONAL DO TRIGO, .1971. 

Preâmbulo 

A Conferê:ncia para o estabelecimento dos textos dos Protocolos 
para a terceira prorrogação das Convenções que constituem o Acor· 
do Internacional do Trigo, 1971 

Considerando que o Acordo Internacional do Trigo de 1949 foi 
revisto, renovado ou prorrogado em 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 
1966,1967,1968,1971,1974e 1975, 

Considerando que o Acordo Internacional do Trigo, 1971, 
composto por dois instrumentos legais independentes, a Convenção 
sobre Comi!rcio do Trigo, 1971, e a Convenção sobre Ajuda Alimen· 
tar, 1971, ambos prorrogados cm virtude de Protocolo em 1975, ex
pirará em 30dejunho de 1976, 

Estabeleceu os textos dos Protocolos para a terceira 
Prorrogação da Convenção sobre Comércio do Trigo, 1971, e para a 
terceira Prorrogação da Convenção sobre Ajuda Alimentar, 1971. 

PROTOCOLO PARA A TERCEIRA PRORROGAÇÃO DA 
CONVENÇÃO SOBRE COMÉRCIO DO TRIG0,1971 

Os Governos partes neste Protocolo, 

Considerando que a Convenção sobre Comércio do Trigo, 1971 
(doravante denominada "a Convenção") do Acordo Internacional 
do Trigo, 1971, que foi prorrogada em virtude de Protocolo em 1975, 
expira a 30 de junho de 1976, 

Convieram no seguinte: 

ARTIGO I 
[>rorrogaçào, expiração e término da Convenção 

Com as restrições do disposto no Artigo 2 deste Protocolo, a 
Convenção permanecerá cm vigor entre as Partes deste Protocolo até 
30 de junho de 197H, ressalvando-se que, se um novo acordo interna· 
cional sobre o trigo entrar em vigor antes de 30 de junho de 1978, es· 
te Protocolo permanecerá em vigor somente até a data da entrada cm 
vigor do novo acordo. 

ARTIG02 
Disposições inoperantes da Convrnçào 

As seguintes disposições da Convenção deverão ser consi· 
deradas inoperantes a partir de J! de julho de 1976: 

a) parágrafo (4) do Artigo 19; 
h) Artigos 22 a 26 inclusive; 
c) parágrafo (I) do Artigo 27: 
d) Artigos 29 a 31 inclusive. 

ARTIGO 3 
Definição 

Qualquer referência neste Protocolo a um "Governo" ou 
"Governos" será. interpretada como incluindo referência à Com uni· 
dadc Económica Européia .(doravante denominada "a Co· 
munidade"). Conseqüentemente, qualquer referência neste Protoco
lo à "assinatura" ou ao "depósito dos instrumentos de ratificação, 
aceitação, aprovação ou conclu~ão", "instrumento de, adesão" ou 
"declaração de aplicação provisória" por um Governo deverá. no ca· 

so da Comunidade, ser interpretada como incluindo assinatura ou 
decluruçilo de aplicaclio provisória em nome da Comunidade pela 
sua autoridade competente e o depósito do instrumento requerido pe· 
los procedimentos mstitucionais da Comunidade para a conclusão 
de um acordo internacional. 

ARTIG04 
Finanças 

A ·contribuição inicial de qualquer membro exportador ou 
importador que adira a este Protocolo na forma do parágrafo (I) (b) 
do seu Artigo 7, será lixada pelo Conselho com base nos votos que 
lhe serão atribuídos e o período remanescente.do corrente ano-safra, 
porém, as contribuições estabeleC:das para outros membros exporta· 
dores e importadores para o corrente ano-safra não serão alteradas. 

ARTIGOS 
Assinatura 

Este Protocolo estará aberto à assinatura, em Washington, de 
17 de março de 1976 até c inclusive 7 de abril de 1976, pelos Go
vernos dos países partes da Convenção em sua forma prorrogada em 
virtude de Protocolo ou tidos provisoriamente como partes da 
Convenção em sua forma prorrogada em virtude de Protocolo, em 
17 de março de 1976, ou que sejam membros das Nações Unidas, das 
suas ag~ncias especializadas ou da Agência Internacional de Energia 
Atómica, e estejam relacionadas no Anexo A ou no Anexo B da Con· 
venção. 

ARTIG06 
Ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão 

Este Protocolo estará sujeito a ratificação, aceitação, aprovação 
ou conclusão por cada um dos Governos signatários, em conformi· 
dadc com seus respectivos procedimentos constitucionais ou insti· 
tucionais. Os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou 
conclusão serão depositados junto ao Governo dos Estados Unidos 
da América em data não posterior ao dia 18 de junho de 1976, ressai· 
vando-se que o Conselho pode conceder uma ou mais prorrogações 
de prazo a qualquer Governo signatário que não tenha depositado 
seu Ínstrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão 
ati: essa data. 

ARTIG07 
Adesão 

(I) Este Protocolo estará aberto à adesão: 
(a) atê 18 de junho de 1976 pelo Governo de qualquer membro 

relacionado no Anexo A ou B da Convenção nessa data, ressalvando· 
se que o Conselho pode conceder uma ou mais prorrogações de 
prazo a qualquer Governo que não tenha depositado seu instrumen· 
to nessa data, e 

(b) depois de 18 de junho de 1976 pelo Governo de qualquer 
membro das Nações Unidas, de suas agências especializadas ou da 
Agência Internacional de Energia Atómica, nas condições que o Con· 
sclho considerar apropriadas por não menos de dois terços dos votos 
emitidos pelos membros exportadores c dois terços dos votos cmi· 
tidos pelos membros importadores. 

(2) A adesão se cfctuará através do depósito de um instrumento 
de adesão junto ao Governo dos Estados Unidos da América. 

(3) Quando, para fins de aplicação da Convenção c deste 
Protocolo, for feita referência a membros relacionados no Anexo A 
ou B da Convenção, qualquer membro cujo Governo tenha aderido 
à Convcnçilo nas condições prescritas pelo Conselho, ou a este Pro· 
tocolo cm conformidade com o parágrafo (I) (b) deste Artigo. será 
considerado como estando relacionado no Anexo apropriado. 

ARTIGOS 
Aplicação provisório 

Qu<ilqucr Governo signatúrio podcrú depositar junto ao Go· 
verno dos Estados Unidos da América uma declaração de arlicação 

-' 

'. 
:; 

I 
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provisória d~st~ Protocolo. Qualquer outro Governo qualificado 
paru ussinar ~st~ Protocolo ou cujo p~dido de: adesão seja aprovado 
p~lo Consdho poderá també:m depositar junto ao Governo dos Esta
dos Unidos da Amé:rica uma declaraÇão de aplicação provisória. 
Qualqu~r Governo que deposite tal declaração aplicará provi
soriam~nt~ c:ste Protocolo e s~rá provisoriamente considerado parte 
do m~smo. 

ARTIG09 
Entrada em vigor 

(I) Este Protocolo entrará cm vigor entre os Governos que te
nham depositado instrumento de ratificação, aceitação, aprovação, 
conclusão ou adesão, ou declarações de aplicação provisória, de 
acordo com os Artigos 6, 7 e 8 deste Protocolo até 18 de junho de 
1976, como segue: 

(a) t:m 19 de junho de 1976, cm rdação a todas as disposições 
da Convenção, menos os Artigos 3 a 9 inclusive e ao Artigo 21, e 

(b) ~m 19 dt:julho d~ 1976, em rdação aos Artigos 3 a 9 inclusi
ve, e :to Artigo 21 da Convenção, se tais instrumentos de ratificação, 
aceitação, aprovação, conclusão ou adesão, ou declarações de apli
cação provisória tiver~m sido depositados o mais tardar até 18 de ju
nho d~ 1976 em nome dos Governos representando membros expor
tadores que detenham pelo menos 60% dos votos indicados no 
Anexo A e representando membros importadores que detenham 50% 
dos votos indicados no Anexo B, ou que tivessem detido tais votos, 
rcspectivam~nt~. st: foss~m partes na Convenção naquela data. 

(2) Este Protocolo entrará cm vigor para qualquer Governo que 
deposite um instrumento d~ ratificação, aceitação, aprovação, 
conclusão ou adesão depois de 19 de junho de 1976, de acordo com 
as dis~sições pertinentes deste Protocolo, na data em que se efetue 
tal depósito, ficando entendido que nenhuma parte do mesmo en
trará cm vigor para tal Governo até: que essa parte entre em vigor 
para os demais Governos na forma dos parágrafos (I) ou (3). deste 
Artigo. 

(3) Se este Protocolo não entrar em vigor de acordo com o pará
grufo (I) dt:stc Artigo. os Governos que tenham depositado instru
mentos de ratificação, aceitação, aprovação, conclusão ou adesão, 
ou dcclar:tção de aplicação provisória, poderão decidir por consenso 
mútuo qut: o mesmo entre em vigor entre aqueles Governos que te
nham dcposit:.~do seus instrumentos de ratificação, aceitação, apro
vação, conclusão ou adesão, ou declarações de aplicação provisória. 

ARTIGO 10 
Notificação pelo Governo depositário 

O Governo dos Estados Unidos da América na qualidade de 
Governo depositário notilicará todos os Governos signatários ou 
;tdcrcntcs de cada assinatura, ratificação, aceitação, aprovação, 
conclusão, aplicação provisória e· adesão a este Protocolo, bem como 
de c;tda notificação c aviso recebido na forma do Artigo 27 da Con
vcnçüo c de cada declaração c notificação recebida na forma do Arti
go 2X·da Convenção. 

ARTIGO li 
C1ípia autêntica do Protocolo 

Logo que possível, após a entrada cm vigor definitiva deste Pro
tocolo, o Governo depositário remeterá uma cópia autêntica deste 
Protocolo nas línguas inglesa, francesa, russa c espanhola ao Secretá
rio-Geral das Naçôcs Unidas, rara registro de acordo com o Artigo 
102 da C.trta das Naçôcs Unidás. Qualquer emenda a este Protocolo 
será comunir:orl:l da mesma forma. 

i\RTI0~12 
J(dnçllo do Pretimhulo com o Protocolo 

Este Protocolo inclui o Prcúmbulo dos Protocolos instituídos 
para a terceira prorrogaçüo do Acordo Internacional do Trigo, 1971. 

EM TESTEMUNHO DO QUE os abaixo-assinados, devi
damente autoritndos para esse fim por seus respectivos Governos ou 

autoridades, assinaram este Protocolo nas datas que aparecem ao la· 
do de suas assinaturas. 

Os textos deste Protocolo nas línguas inglesa, francesa, russa e 
~spanhola st:rão igualmente autênticos. Os originais serão deposi
t<tdos junto ao Governo dos Estados Unidos da América, que 
transmitirá cópias autênticas do mesmo a cada parte signatária ou 
aderente e ao Secretário Executivo do Conselho. 

(Às Comissões de Relarões Exteriores e de Economia.) 

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

A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regi
mento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n9 95, de 1975, do Sr. Senador Lázaro Barboza, que 
acre>cenia dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de J9 de maio de 1943, por ter recebi
do pareceres contrários, quanto ao·mé:rito, das comissões a que foi 
distribuído. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo sr·. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO ~9210, de 1976 

Dá nova redução ao art. 3Y do Decreto-Lei n9 389, de 26 
de dezemhro de 1968. 

O Congresso Nàcional decreta: 

Art. J9 O art. 39 do Decreto-Lei n9 389, de 26 de dezembro 
de 1968, passa a ter a seguinte redaçào: 

"Art. 39 Os efeitos pecuniários, inclusive, adicionais, 
decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou de 
periculosidade prescrevem em dois anos a contar da data de 
ajuizamento da reclamação (arts. li e 119 da CLT). 

§ )9 Enquanto não se verificar haverem sido elimina
das suas causas, o exercício de atividades ou operações insalu
bres assegura a percepção de adicionais, respectivamente, de 
40%, 20% e 10% do salário efetivamente percebido pelo 
empregado, segundo se classifiquem nos graus máximo. mé
dio ou mínimo. 

§ 29 O adicional para prestação de serviço em contatu 
permanente com innamávcis, cm condições de periculosi
dade, é o previsto na Lei n9 2.573, de 15 de agosto de 1955." 

Art. 29 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação 
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário. 

Justificação 

O art. 3~. caput, da Lei n9 389, d~ ?6 de dezembro de 1968, 
preceitua, cxpressis ,·erhis: 

"Art. 3~ Os efeitos pecuniários, inclusive adicionais, 
decorrentes do trabalho nas condições de insalubridade ou 
da periculosidade atestadas serão devidos a contar da data do 
ajuizamento d;t reclamação." 

Na aplicação desse dispositivo. estabeleceu-se, de início, na 
Justiça do Trabalho, viva controvérsia acerca do tema de sua 
constitucionalidade. A divergência se cingia à rctroatividade da 
norma, quanto aos efeitos pecuniários resultantes da execução de 
trubalho nas condiçôcs de insalubridade, especialmente cm relação 
aos trabalhadores que já executavam trabalho dessa natureza antes 
da sobrevença da lei referida. E mais se complicava o dissídio de 
envolta com a interpretação do art. 4•, posto nestes termos: 

",\ri. 4'·' Os rrincípios estatuídos neste Decreto-Lei 
arlicam·sc aos procedimentos judiciais, cujns sentenças ainda 
não tenham sido executadas." 
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Dcspontar~un, então, na juri~prud~nciu, duus tend~ncias, uma 
propondo :1 intcrpret:açiio inllcxivd do mencionado art. ,lY, eMput, de 
modo a somente reconhecer o cabimento do adicional u partir tio 
ujuizamento d;a reclurmaçào, como cxcmpliticum estes a restos: 

"Com ;a supcrveni~ncia do Decreto-Lei nv 389, a divcr 
gi:n,·i:a jurisprudcndal sobre a vigência fiçou csclan:cida no 
sentido de que o adicional de insalubridade i: devido após a 
propositura d:a rcclaanaçào c não anteriormente" (TRT, 2• 
Região, Processo nY 5.124/67 - Relator: Juiz Wilson 
Campos Bat:alha, Ac. 3• T. n~ 1.276/69, de 4-3-69 
M.aiori.a). 

"0 Decreto-Lei n~ 389, de 1968, faz com que os 
;adicionais de insalubridade sejam devidos apenas a partir da 
Jata do ajuiLamento da açào correspondente. A norma que 
determina sua imediata aplicação, inclusive, nos processos 
cm ..:urso, não estú viciada de inconstitucionalidade, qu:ando 
i: n:!!ra de carúter interpretativo c, no caso, soluciono~ 
wntrovi:rsi:a existente na jurisprudência e na doutrina sobre 
o momentt> cm que se deveria começar a contagcm dos 
:adicionais devidos a título de trabalho insalubre. A aplicação 
imcdi;ata do referido dispositivo não ofende, por bso, direito 
adquirido" (TST- RR. 1.550/69- AC. 2• T. 1.088/69, de 
7-10-69, Rdator: Mozart Victor Russomano- in Rev. L Tr. 
~~/53). 

··Nos termos do DL. 389/68, o adicional de insalu
bridade i: devido a partir da propositura do dissídio" (TRT, 
2• Rcg. 5711/71 - Ac. 3• T. 7875/71, de 23-11-71 - Rei. 
Wilson dc Souza Campos Batalha - "in" "Rcv. L Tr. 
36ji3S"). 

"0 art. 3~ do Dec. Lei n~ 389 determina que o efeito 
pccuna:írao decorrente de trabaihu n" condi;;~o de insalu
bridade ou periculosidade será devido a contar do ajui
zamento da reclamação" (TRT. 2• Re. 1350/72- Ac. 3• T 
2CJnj73. de 8·1-73- Maioria- Rei. Juiz Edgard Radesca
"in" Rcv. L Tr37 /350). 

N0 entanto, ao ensejo dos embates judiciários, merci: de amplas 
discussões que se desenrolaram cm torno da matéria, não tardou que 
viesse ~ lut. a outra tendência. capaz de temperar o critério jurídico, 
t•)rnando-o mais afeiçoado à boa doutrina. 

lneg:lvelm,;;:c.;: fonte geradora da nova orientação foi o Egr~
giu Suprenw Tribunal Federal, onde se assinalaram os pronun
ciamentos renovadores, valendo citar, nesse sentido, o acórdão pro· 
!atado pelo Tribunal Pleno. a 17-10-71, da lavra do Ministro 
Thompson Flores ("Rev. LTr, 36/201), do qual destacamos o tó· 
pico seguinte: 

"Conheço do 'recurso e lhe dou provimento, para, 
declarada a inconstitucionalidade do art. 4~ do Dec. Lei n9 
JS9, de 26-12·6~. restabelecer a decisão de ns. 44/4~. da I• 
Junta de Conciliação c J~lgamento de Porto Alegre. 

2. Faço-o porque aplicando aos recorrentes o disposto 
no art. 49 do Decreto-Lei n• 389, para !imitar o seu acréscimo 
salarial a partir da era do ajuizamcnto da rcclamatória, nos 
tcrnw' dn art. 3". "in-finc", daquele diploma, os julgados 
impugnadoJ> afrontaram a garantia insculpida no art. 141, § 
}•, da C.Hl>tltuiçào de 1'146, .,igcntc ao tempo, repetido n;1s 
que >e lhe 'cguiram, 1'167. art. 150, § 3•, c a vigente, art. 153, § 
.1",- direito adquirido- justificado. as,im. o conhecimento 
do C\l'Cpcaonal c o seu provimento. 

Realmente. 
l'arcceu-mc. cm rrincípio. que a inconstitucionalidade 

re•·cia•a-~c no art. J''. c,pccialmcntc, por ,uas expre:;sõcs 
f'Jilai,. 

:'.I clh11r '~'amin.mdo a controvér,i,l, alentada pelo 
dch.1t<' qu~ '~ lr<ti'!JU no julgamento do RL. n• ii J4R, do 
qu.d r"' rci:l\111 " ~mincnh: M<nl.qro Elov da Rm-ha. 
con>C<ll:i-mc que o vício rcsidaa 110 arl. 49 " 

Sem ele, aplic;aç;lo nuo teria o diplom:a onJe se integna 
aos ..:.asus cm tramitação, pl>is o art. Jv, a tod;a evid~nciu, 
sobre eles nüo incidiria, porque sô se pode prujctar às hipó
teses futur:as, ou seja, itqudas em que o empregado ;ainda nuo 
est:av:a sujeito ao bbor insalubre. Quanto às situações 
anteriores, sobre as quais a regra jurídica ernrao imperante já 
havia incidido (Dc..:reto-Lei nY 2162/19~0. Portarb n• 492 c 
outros), eficácia não teria o art. 3Y, sob pena de, querendo 
fale-lo, encontrar óbice irremovível no direito adquirido. E 
não visou dito preceito a ele opor-se 

Sua projeçào, pois, nuo denui dele, em si, mas da normn 
que se introduziu, determinando sua pronta aplicação. E essa 
i: a do art. 4~. o qual, por isso 'mesmo, por inconstitucional, 
atenwtório da franquia citada, não pode subsistir." 

Dessr entendimento apenas discrepuu o Ministro· 
Amaral Santus, ao perfilhar pos;çào mais estremada, assim 
exposta: 

"Sr. Presidcntc, meu voto é no sentido de restabelecer a 
decisão da Junta de Conciliação e Julgamento e declarar a 
inconstitucionalidade dos arts. 3Y c 49 do Decreto-Lei n9 389, 
de 26-12-68." 

Pc:lo mesmo diapasão se atinou este outro acórdão, da lavra do 
Ministro Raphad de Barros Monteiro, prolatado por unanimidade 
pela Primeira Turma, no RE. 72.360, ·a 3-10-72, cor-oando uma série 
de arestos de igual teor. Ressaltamos do voto do Relator, o trecho 
'eguintc: 

"Embora de início, tenha adot~do a tese pela qual se 
inclinaram as decisões das instãn.:ias ordinárias da Justiça do 
Trabalho (RE. n~ 71.647-GB), posteriormcnte dei minha 
adesuo aos julgados do Plenário desta Corte, que deram pela 
inconstitucionalidade do art. 4~ do DL. n~ 389, de 26 de 
delemhro de 1968, no tocante aos princípios de direito subs· 
tantivo atingidos pelo mesmo diploma (RE. nQ 72.~00, de S. 
Paulo Relator o Sr. Minastro Luiz Gallotti; RE. n" 72.002, do 
RS .. Relator o Sr. Ministro Amaral Santos). 

,\liás, assim tem julgado a Eg. Segunda Turma" (RE. nç 
71.34X, do R.S .. Relator o Sr. Ministro Thompson Flores). 

N<J cstcir<~ dcss:.: orientação do Excelso Pretória, sobr~vierarn. 
no E. Tribunal Superior do Trahalho, arestas de idênt co jaez. 
;ulminandn t:llll• a aJu~JLl do Prcjulg:u.io n~ 41, ao ensejo ti.1 julga· 
mento do Recurso de Revista nQ 331/72, a :!l-2-73, cuja ementa 
;~ssirn se enuncia: 

"É constitucional o art. 3~ do Decreto-Lei n~ 389, de 
19óH. facando, todavia, superada a questão da inconstitu· 
cionulidade do art. 4~ do mesmo Decreto-Lei. face à Resolu
ção n~ 45/72. do Senado Federal, que suspendeu a vigência 
d<~ referida norma, por força de decisão do Excelso Supremo 
Tribunal Federal." 

l:m suma. sob a égide da jurisprudén.:ia hoje domin;rntc, o 
princípio assentado no art. J•• do Decreto-Lei n• 3X9, de 2t>-12-6h (os 
efeitos pccuniúrros decorrentes da insalubrid:1dc ou periculosidadc 
s~o devidos<~ contar do ajuizamcnto da rcclamaçf10) somente se ajus
ta ias siwaçôcs supervcni~ntcs :>o mencionado diploma legal. como 
bem csdarece o conteúdo da decisJo que se consubstanciou no 
Prc,iulgacio j~ referido: 

"A ;~plicac:ln do referido art. 3~ há de harmonizar-se 
com <1 dispusto nn art. 15.1. § 3•, da C omtituiçào. 

Com efeito. para a> situações definida, pela Lei n~ 
~.162f60 c Porta riu MTPS n~ ~92, como preceituado no acór
di•n do 1:. Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do 
.ludiciilrio, ao qual cntcnduncnll•, pn; ralào óbvia me filio, 
sob pena. inclusive. tlc lahnrar cm puru pcrd;l de tempo, não 
:.c lhes aplicil o art. J•· do I> L. n'' JX9, S<lh pena de inohscrvi1n· 
ci.l an dirc1tn adqurrtdl'. 
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Destarte, u disposição cm exame não t de ser declarada 
inconstitucional, devendo, apenas, o juiz empregá-la 
casuisticamc:ntc: c com prudência, dentro do ora fundamenta· 
do," 

Ao nosso vc:r, porém, mesmo esse entendimento não se 
compatibiliza com a melhor doutrina, além de não encerrar justa so
lução jurídica, revelando desafeiçoamento constitucional. 

À luz do melhor consenso doutrinário, a sentença proferida cm 
reclamação sobre adicional de insalubridade ou pcriculosidadc gera 
efeitos declaratório c c~ndcnatório, ao mesmo tempo, operando, 
assim, "ex tunc", de modo a assegurar ao reclamante o direito ao· 
pagamento das diferenças pecuniárias vencidas, desde o momento 
em que passou a se sujeitar às condições adversas de trabalho. Vale 
invocar, em tal passo, CESARINO JUNIOR ("Direito Social Brasi
leiro", Ed. Saraiva, S. Paulo, 1970, vol.ll, págs. 169/171): 

"Anteriormente, a ele (art. 39 do Dcc. Lei n9 389/68) a 
jurisprudência era divergente quanto ao fato de se considerar 
a sentença que mandava pagar o adicional de pcriculosidadc 
c insalubridade como constitutiva ou não. O Decreto-Lei n9 

I 

389/68 seguiu a primeira corrente: só é devido o adicional a 
partir da data do ajuizamento da reclamação. A nosso ver a 
razão está com a segunda. O laudo pericial apenas verifica 
uma situação preexistente. ~ dever do empregador cuidar da 
higidcz do ambiente de trabalho c quando ela não puder ser 
completa, pagar os competentes adicionais, cabendo-lhe man
dar proceder às vistorias necessárias para saber quando são 
devidos. Tudo isto está incluído nos "riscos da atividade 
econõmica" a que se refere o "caput" do art. 29, da C.L.T." 

Ora, segundo a redação do art, 39, "in fine", do Decreto-Lei n9 
389/68 ("Os efeitos pecuniários serão-devidos a contar da data do 
ajuizamcnto da reclamação"), deu-se à decisão, na hipótese prevista, 
natureza constitutiva, muito embora tenha ela apenas reconhecido a 
preexistência de um direito adquirido, posto que resultante de situa
ção constatada pelo laudo pericial. 

'Da maior valia para o esclarecimento desta questão é o artigo 
lapidar de COQUEIJO COSTA, Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho, publicado na "REVISTA LTr, volume 38, pãg. 401, do 
qual transcrevemos apenas um trecho, para não alongarmos mais 
ainda a presente justificação. Recomendamos, contudo, a leitura 
integral do trabalho cm apreço, tendo cm vista o seu carãter suma-
mente elucidativo. Diz o ilustre jurista: · 

"10. O :srt. 49 do Decreto-Lei n9 389 foi fulminado de 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE. 7 I 349) 
e o Decreto-Legislativo 45/72 suspendeu-lhe a vigência. 
Interessa-nos aqui ábordar a possível inconstitucionalidade 
do art. 39 do mesmo Decreto-Lei, que, cm voto vencido do 
Ministro Amaral Santos, foi também acolhida naquela assen
tada de julgamento, sob o argumento de violação a direito 
adquirido. 

Para nós a questão seria outra: o art. 39 multicitado 
violenta o direito constitucional-processual de ação, ou seja, 
o próprio principio do "due prodess of law". 

A tese, aliás, não é totalmente nova, porquanto o consa· 
grado jurista Ribeiro de Vilhena já sustentou esta mesma 
inconstitucionalidade ante o devido "processo legal" presen
te noutra disposição constitucional- o direito de petição-. 
cm brilhante artigo estampado na "Revista de Informação 
Legislativa", ano IX, n9 33, pág. 153 c seguintes. Mas aqui o 
cnfoquc é outro, como se verá a seguir. 

II. A ação para pretender adicional de trabalho presta· 
do cm condições insalubres ou perigosas é condenatória, scn· 
do, c·m conseqUência, condenatória a sentença que acolher, 
porque "a açào é classificada conforme aquilo que se espera 
du sentença, seu sentença for julgada procedente" (Pontes de 
Mimndu, "Comcntilrios no C.P.C.", Tomo I, pág. XLIII, 

1974, Revista Forense:; no mesmo sentido, Arruda Alvim, 
D.P. Civil", Vol. I. P_arte priméira, 1972, R.T.). Como tal, a 
sctcnça, por ser condenatória, opera efeito "ex tunc", Por 
pressupor uma vontade de. lei material, que garanta um bem 
a alguém, c que tenha sido violada (lesão de direito), impõe 
uo réu a obrigação de uma prestação, retrotraindo seus efei· 
tos ao dia da propositura da ação. 

Se, conforme o artigo 39 malsinado, os efeitos pecuniá
rios decorrentes do trabalho insalubre ou perigoso são devi
dos apenas a contar da data do ajuizamento, fica ao dcsampa• 
ro o direito aos salários anteriores, resultantes da lesão 
consubstanciada no não pagamento do adicional devido, des
de quando ele se impunha por força da vontade de lei mate· 
ria! que o tornara exigível pelo credor da prestação. A regra 
da "posnumeraç~o" ("postnumeratio"), segundo a qual a re
muneração deve ser correspondida após a prestação do traba
lho (0. Gomes - E. Gottschalk, "Curso de D. do Trabalho, 
pág. 2'15), seria violada .sem sanção para o empregador falto
so. Haveria, então, enriquecimento ilícito." 

De outra parte, importa reconhecer que o preceito do art. 39 
prefalado, praticamente, invalida o favorecimento legal consistente 
no adicional de insalubridàde ou pcriculosidade, por relegar a sua 
concessão ao alvedrio do empregador, à semelhança de uma cláusula 
potestativa. Explicamos: nada impede que Ó empregador despeça o 
empregado,. se não for estável, tão logo tenha notícia do ajuizamento 
da reclamação, aliás como costuma ocorrer na prática. Dessa forma, 
mesmo que a empresa seja condenada ao pagamento do adicional, o 
quantum da condenação resultará irri~ório, por abranger somente as 
diferenças correspondentes a poucos dias de trabalho. Em última 
análise, frustrar-se-á a aquisição do direito, inobstante haver o em· 
pregado sido submetido, anos a fio, a condições de trabalho altame~
te prejudiciais. Tampouco mudaria a situação no casó do tra· 
ba!hador estabilitário, visto como o empregador poderia fugir ao 
õnus legal, simplesmente afastando-o de suas funções, tão só para 
esvaziar o feito trabalhista e escapar à responsabilidade pecuniária 
correspondente. 

Do exposto, deflui, portanto, a necessidade de se imprimir·outra 
redacão ao art. 39, c:aput, do Deereto-Lei nq 389/68, como propo· 
mos no presente Projeto de Lei. 

Por outro lado, cumpre-nos ressaltar que o legislador deixou de 
perfilhar critério justo quanto à base salarial de. incidéncia das 
porcentagens adicionais devidas a título de insalubridade, uma vez 
que, ao que se depreende do§ )9 do mencionado art. 39, tais porcen· 
tagens são devidas sobre o valor do salário mínimo da região. 

Afigura-se-nos obsoleto semelhante critério, que só se justifi
cava à vista do art. 79 da Consolidação das Leis do Trabalho, hoje 
revogado, e que dispunha: 

"Art. 79. Quando se tratar da fixação do ~alário Míni
mo dos trabalhadores ocupados em serviços insalubres, po· 
derão as Comissões de Salário Mínimo aumentá-lo até de me· 
tade do salário mínimo normal da região, zona ou subzona." 

Face a esse dispositivo, a jurisprudência dominante, em decor· 
rência de interpretação rigorosamente !itera!, preconizava o 
pagamento do acréscimo sobre o valor do salário mínimo, à balda de 
preceito que determinasse a incidência sobre o salário cfetivamcnte 
percebido. 

Mas não se compreende que, .tendo vindo à luz, o Decreto-Lei 
n9 389, trouxesse ele cm seu bojo norma de igual teor. A final de con
tas, o adicional de insalubridade foi instituído para compensar a 
impossibilidade de eliminação total das condições adversas de tra· 
balho, inobstante a adoçào, pela empresa, das providências prcven· 
tivas exigidas por lei. Trata-se, pois, de um verdadeiro ressarcimento 
ao empregado, que deverá, indiscutivelmente, manter relação com o 
salário cfctivumentc percebido, pelo menos à inspiração do bom 
senso c da eqUidade. 
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:\liás, convém ussinalur u cxisttnci:t de precedente legal nesse 
sentido, tanto ussim que a Lei nY 2.573, de 15 de agosto de 1955, que 
instituiu sulúrio adicional pura os trabalhadores que prestem serviços 
cm cont;tto permanente com inllamá\'ds, cm condições de pcriculosi
dudc, já cstabc:lccc a ,incid~ncia desse adicional sobre os salários inte
grais percebidos pdo empregado. 

Por conseguinte, damos wmbém, no presente Projct<> de Lei 
idêntico provimento, visando a cscoimar da lcgislucào trabalhista 
grave incoeri:ncia c, mais que isso, flagrante injustiça. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1976.- Nelson Carneiro. 

1 Às Comissõro· dt' Conniruiçào e Justiça, dt' Ll'gis/açào 
Social e de Finançao~. J 

O SR. PRESIDENTE (M:~g:~lhàcs Pinto)- ·O projeto lido será 
publicado c remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Sccretário. 
t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9 389, DE 1976 

Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as tradições 
da Casa, as seguintes homenagens de pesar pelo falecimento do 
Engenheiro Serafim Enos Bertaso, ex-Deputado Federal, ex
Secretário de Estado, ocorrido hoje em Chapecó, S;mta Catarina: 

a) inserção cm ata de um voto de profundo pesar: 
b) apresentação de condolências à família e ao Estado de Santa 

Catarina. 
S:tla das Sessões, 31 de agosto de 1976.- Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lenoir Vargas para encaminhar a votação. 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA- SC Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Município de Chapecó, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, 
o Estado barriga-verde, vive hoje um dia de profundo pesar, com o 
falecimento inesperado da figura exponencial, de pioneiro do 
Extremo-Oeste catarinense, o Engenheiro Serafim E nos Bertaso. que 
ocupou, na legislatura de 1954 a 1958, uma cadeira na Câmara dos 
Deputados. 

A personalidade de Serafim Enos Bertaso, a quem me ligava 
uma velha, profunda e recíproca amizade, foi um ponto marcante no 
desenvolvimento do Extremo-Oeste de Santa Catarina. Seu pai, 
Ernesto Bertaso, colonizador daquela região, e ele, continuador de 
sua obra construíram, para Santa Catarina, o desenvolvimento do 
Município de Chapecó, um grande município que, em épocas não 
muito distantes, era quase do tamanho do Estado de Israel, e que, 
posteriormeflte, se subdividiu. Hoje, o seu território é composto por 
34 exuberantes comunas catarinenses. 

A ação de Serafim Bertaso se fez sentir não só no desenvol
vimento de Chapecó, mas na criação do Município de Coronel 
Freitas, do Município de Quilombo, do Município de São Lourenço 
d'Oeste e em parte do progresso atual do Município de Campo Erê, 
por um trabalho permanente e ordenado, fazendo com que aquela 
região do Extremo-Oeste de Santa Catarina se constituísse, como se 
constituiu, num dos melhores celeiros do Estado barriga-verde. 

Serafim Bertaso, formado em Engenharia, vindo do Rio Grande 
do Sul, ingressou no Departamento de Estradas de Rodagem, no Go
verno Nercu Ramos, e atuou em várias residências daquele órgão. 

Posteriormente, quando Chapecó integrou o Território de 
lguaçu, Serafim Bcrtaso foi nomeado Prefeito do Município. Ao 
lado da sua atuaçào politica naquela região, desenvolveu uma ativi
dade empresarial permanente, continuada. Foi o estimulador e o fun
dador da Cooperativa dos Madeireiros do Vale do Rio Uruguai, o 
organismo que possibilitou a ordenação do comércio de madeiras 
pelo Vale do Uruguai, da exportação que se fazia desordenadamente 
para a Argentina c o Uruguai - através dessa Cooperativa, ela se 
disciplinou, ordenou-se, o que deu maior personalidade aos madei
reiros de toda a região. 

Foi também o estimulador da Empr~sa de Força c Luz do 
Municfpio de Chapccó. de suas primeiras indústrias, do primeiro 

frigorilico, das indústrias de óleo de soju, das indústrias cc:nimic:ts, 
Foi um participante permanente de todas as ativiJadcs comunitárias. 
E assim como for:t o grundc Prefeito à ~poca do Território de: 
lgu;tçu, quando Chnpc:có voltou a integrar o Estado de: Santa 
Catarina, Serafim Bertaso niio teve dificuldades cm :tcc:it:tr :1 disput:t 
de um lugar, na Cãmura dos Vereadores, no tempo em que fui 
tambi:m Vereador no Município de: Chupecó, c ele, o Presidente da 
Câmara. E sucessivamente, como chefe politico da região, como ho· 
mcm de' negócios c como homem de uma organizada família, foi 
sempre um exemplo de virtude, daquelas virtudes c:trismáticas, para 
aqueles homens que, na. sua comunidade, são sempre: a expressão 
maior. 

l'\ c;trrc:ira de Serafim Bertaso não ficou adstrtta aos limites do 
seu município- foi disputar um lugar de Deputado Federal, c parti· 
cipou dos trabalhos da Câmara dos Deputados, c intensamente, não 
só em S:!n!:: Cawrina, mas em vários Estados do Brasil, na ·cam· 
r•tnha prr·,idencial de Juscelino Kubitschek e mais tarde, quando se 
criou, no Governo Celso Ramos, uma Secretaria de Estado dedicada 
c:specilicamente ·para ~ Extremo-Oeste de Santa Catarina. 
Evidentemente, o nome: primeiro a ser cogitado c o escolhido para 
Secretário de Est;tdo da Secretaria dos Negócios do Oeste foi o desse: 
grande e inconfundÍvel homem do Extremo-Oeste catarinensc:. 
Serafim Enos Bertaso. 

Secretário de Estado durante todo o pcnodo do Go\'crno Celso 
Ramos e ainda parte do Governo Ivo Silveira, desenvolveu c: deSdo
brou as atividades daquela Secretaria, que era uma inovação no 
contexto administrativo do Estado, dados os quase: setecentos quilú
metros entre o Extremo-Oeste c a Capital do Estado, a dificuldade: 
das comunicações na i:poca para acelerar o desenvolvimento da 
região, e para diminuir a distância que separava a administração pú
blica da Capital, Florianópolis, do Extremo-Oeste. Criou-se .. as~im, 
esta Secretaria de Estado, com total autonomia administrativa c 
Serafim Bertaso deixou ali a marca inconfundível da sua passagem, 
com a capacidade: de que dispunha c com o amor enorme que tinha 
por aquela região 

Embora fosse: um homem que tivesse viajado o mundo todo c 
dispusesse de recursos substanciais. jamais deixou de r~sidir 
oficialmente no Município de Chapecó. o Município da sua tradicuo. 
o Município colonizado por seu pai, o Município ·das suas maior~s 
iniciativas. A convivência fraterna.dos seus amigos chapecocnses, da 
sua gente, do seu povo, a esta hora, deverá estar sendo lcv:tda, de 
todo o Município J'ara o Cemitério de Chapecó que ele, como en
genheiro, ajudou a medir e onde ficará, ao lado do seu ilustre rai. 
assinalando uma das mais dignas e brilhantes trajetórias vividas nas 
terras do Extremo-Oeste de Santa Catarina. 

Profundamente humano, profundamente leal, profundamente 
amigo, profundamente cavalheiro, Serafim Enos Bertaso recebe, 
hoje, a consagração que nunca lhe faltou. E, aqtr.i, Sr. Presidente. no 
Senado da República, impossibilitado de chegar até onde estú sendo 
guardado o corpo do querido amigo, r.:lc poderia deixar de registrar 
este meu preito de homenagem. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Dá licenc;a r•ra um 
aparte. Senador? 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA- SC)- Pois não. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Estou, nesta 
orortunidade, tomando conhecimento, por intermédio da palavra de 
V. Ex~. do falecimento de Serafim Enos Bertaso, que se radicou cm 
Santa Catarina, onde exerceu uma série de atividadcs, prestando ao 
nosso Estado uma grande contribuição cm seu desenvolvimento, em 
especial ao Extremo-Oeste de nossa região. Foi um dos haluartes do 
Partido Social Democrático, uma das figuras proeminentes da 
Aliança Renovadora Nacional. Este fato, todavia, não nos imrcde 
de, nesta oportunidade, também, de externar o nosso profundo rcsar 
pelo dcsararecimcnto de SerafiiTl' Bertaso, que foi, cm vida, um ex cm· 
rio de rai, um exemplo de Engenheiro, um cxemrlo de homem púhli· 
co, um exemplo de rioneiro, um exemplo de hatalhador incansiivcl 
por tod~s as boas causas de Santa Catarina. Integrando o M DR de 
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Santa Catarina quero, nesta oportunidade, m11nifcstar a minha 
solidariedade à famllia enlutada, c também à Aliança Renovadora 
Nacional de Santa Catarina, que tem a· dirigi-la V, Ex•, as 
condolências profundas de nossa parte pelo desaparecimento de tão 
eminente homem piÍblico de nosso Estado. 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA- SC)- Agradeço o 
aparte de V. Ex•, cujas palavras refletem a unanimidade do pensa
mento daqueles que vivem a vida catarinense e conhecem a atuação 
desenvoJvida por Serafim Bertaso, quer na atividade particular, quer 
na atividade piÍblica. Era membro do Conselho Consultivo do 
Diretório Nacional da Aliança Renovadora Nacional, Ainda no dia 
25 IÍitirno, quando o nosso Partido realizou a sua Convenção 
Municipal, sendo um de seus filhos nosso candidato a Vice-Prefeito 
pelo Município, e não se encontrando. presente naquele dia da 
Convenção em que foi votado. pelos Convencionais, Serafim Bertaso 
proferiu um discurso de participação, de entusiasmo e de solidarie
dade ao seu Partido, ao riosso Partido. 

Por todas estas razões, Sr. Presidente, e pelo direito que lhe 
assistia, das homenagens do Parlamento Brasileiro, formulei o 
requerimento lido pela Mesa, e confio em que, em ato de justiça, o 
Senado da RepiÍblica irá aprová-lo, numa demonstração de que 
aqueles que se dedicam à vida piÍblica, honradamente, corretamente, 
dignamente, não serão, no momento supremo da transposição da 
vida para a morte, esquecidos pelos outros que com eles conviveram 
na faina de procurar encontrar os melhores cárninhos para a realiza· 
ção do bem-comum. 

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

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação o· 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta-
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

tos. 

A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. (Pausa.) 
S. EX• não estã presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. J.OURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte di~curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Repetiu-se est.: ano, pela décima vez, de 21 a 29 do corrente mês, 
a X Festa da Laranja, acontecimento que já se tornou tradicional na 
Cidade de Boquim. ~ uma bela festa, que se realiza anualmente. 
naquele próspero Município, hoje um dos principais centros de 
produção de cítricos do País. 

Juntamente com a Festa da Laranja, teve lugar a III Expo,sição 
Citrícola de Sergipe, que foi aberta pelo Superintendente êla 
SUDAP, Engenheiro Geraldo Soares Barreto. Dessa exposição, 
participaram os Municípios de Boquim Lagarto, Riachào do 
Dantas, Arauã, Pedrinhas e Salgado, além de diversas firmas 
comerciais, da COMAS E e do Banco do Brasil. 

Durante uma semana marcada de eventos feuivos 
confraternizam-se os produtores da região, para intercâmbio de 
experiências no campo da produção dj: laranjas e, também, para 
promover o produto, atualrnente importante item da economia 
scrgipana. Além do seu aspecto c!vico-social, a Festa da Laranja re· 
presenta importante instrumento para o desenvolvimento c 
aprimoramento incessante da citricultura sergipana, apresentação 
de equipamentos c máquinas, bem como de melhores mudas. Sào 
f~itas palestras relacionadas com o assunto, visando a maior 
produtividade da citricultura. Em 1974, a produção de laranja de 
Boquirn foi além de 600 milhões, exportada para vãrios Estados do 
Nordeste e também São Paulo, 'Produção que, conforme frisei ao 
falar sobre a VIII Festa da Laranja, procede de pequenos sítios. São 
centenas de pequenos proprietários que, trabalhando conforme a 
m~lhor técnica, alcançam resultados promissores, numa cidade em 

que nilo h{\ latifúndio, o que dá sentido social à cltrieultura de meu 
Estado. 

Sr. Presidente, a X Festa da Laranja alcançou Cxito insuperivd, 
para o que contribuiu a colaboração dada pelos órgãos do Governo 
do Estado ao acontecimento, que foi prestigiado pela presença do 
Governador José Rollcrnberg Leite, que discursou no seu 
encerramento. 

Foi para mim extremamente honro!IO representar V. Ex•, Sr. 
Presidente, que foi especialmente convidado pelo Prefeito daquela 
grande cidade sergipana, na X Festa da Laranja. Dcsincumbi-me, 
assim, da alta distinção que me foi conferida. 

Congratulo-me, Sr. Presidente, com o operoso Prefeito Horácio 
Fernandes Fontes, com q digno Deputado José Cleonâncio da 
Fonseca, representante de Boquirn na Assembléia Legislativa, e com 
a Comissão Organizadora, pelo êxito extraordinário da X Festa da 
Laranja, para o que todos contribuíram decisivamente, destacando, 
de igual modo, o trabalho do agrônomo José Trindade, Chefe da 
Estação E"perimcntal de Boquirn, um dos mais conceituados téc
nicos cm citricultura do País. A eles se deve todo o êxito alcançado 
pela X festa da Laranja. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães. Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Talvez não esteja longe o dia em que se cscreverã o epitãfio da 
SUDENE. 

Análises sem conta têm sido feitas, ao longo de seus quase 17 
anos de existência, mostrando aspectos positivos e negativos do 
processo descnvolvirnentista a que se propõe. E, em especial, os 
golpes sucessivos que vêm minando essa instituição. Suas bases. Seu 
conceito. Sua credibilidade. Até mesmo, sua respeitabilidade. 

O desvio dos recursos oriundos dos chamados artigos 34fl8-
de início exclusivamente destinados ao Nordeste - atingiu um dos· 
mecanismos bãsicos com que contava a SUDENE para ser vitoriosa, 
em sua missão. Corno jã tivemos iniÍmeras ocasiões de ressaltar, 
nesta e na legislatura anterior, outras regiões e atividades setoriais 
específicas de qualquer região do País ·passaram a ser beneficiadas 
por esse mesmo sistema de incentivos fiscais, inclusive< turismo, pes
ca, educaçãotctc. O fato é que, dos 100% que nos cabiam, ter· 
minamos reduzidos a menos de 25%. 

O reflorestamento, por exemplo, veio a ser cc-partícipe também 
dos recursos que nos eram destinados, sendo que 98% do dinheiro 
aplicado cm seus respectivos projetos contemplaram outras áreas 
territoriais, apenas 2% ficando no Nordeste e na Amazônia. En· 
quanto a participação do IBDF nos estlrnulos 'fiscais subiu, entre 
1968 c 1973, de 1,6% para 12,4%, os da SUDENE caíram para 24% 
c, os da SUDAM, para apenas 8%. 

Configurou-se tal sangria em detrimento nosso, que o Governo 
Federal, atendendo aos reclamos da classe politica e empresarial, ter· 
minou estabelecendo restrições contra os empreendimentos 
norestais. 

Com efeito, hã cerca de dois anos e meio, o Decreto•Lci 
n• 1.307. art. 4', determinou que os limites de opção em favor deles 
fossem reduzidos progressivamente em 5% ao ano, até chegar a se 
estabilizar em 25% dos antigos 50%. 

Corno lembrou o Jornalista Edmundo Morais, em seu Periscó
pio do Diário de Pernambuco, do IÍitirno dia 29, "foi urna luta sem 
quartel travada pelo Nordeste e a Amazônia", E justificou muito 
bem: 

"0 que motivou o Governo a a dotar a medida de janeiro 
de 74 foi o óbvio: a concorrência setorial aos incentivos re
gionais desde que se estende à pesca, ao rcflorestame:lto, ao 
turísrno e a outros setores o qu'o era outrora um justo privilé· 
gio nordestino, cstav11 sendo lesiva ao Nordeste e ao Norte et 
pour cau!M! ao interesse nacional de desenvolvimento inte
grado e harmónico de suas diferentes regiões." 



-372-

Pois bem, Sr. l'rc:sidc:nte, Srs. Senadores, acaba de: ocorrer um 
retrocesso na conquista havida. Nós, que há tanto temos defendido u 
extinçi\o total dos incentivos setoriais, com os recursos do 34}18, 
const:uamos que ~e altera, novamente, a lc:gisluçilo pertinente ao 
assunto - e, mais uma vez, para pior. Modifica-se, c:xatamc:ntc:, 
aquele: mesmo art. 4Y do Decreto-Lei nY 1.307, de: 16 de: janeiro de: 
1974, c:st;tbilizando-sc: a cota do IBDF em 35% c: não mais nos 25% 
anteriormente estabelecidos- o que: trará novas repercussões nega" 
tivas ao desenvolvimento regional. 

Os regiamente privilegiados reflorestadores - aos quais não se 
exige, ao contrário dooque·ocorre com os projetos da SUDENE, a· 
contrapartida de recursos próprios - ganham terreno em suas 
pretensões, em detrimento de nós outros. 

Aqui temos em mãos o Jornal do Commercio, do Recife, de ante· 
ontem, no qual é publicada semanalmente uma página intitulada 
NORDESTINO, elaborada pelo Departamento de Comunicação e 
Publicação da ASSEMPE - Assessoria de Empresas SJC. Nela 
encontramos declarações do Economista Rubens Costa, ex· 
Superintendente da SU DENE, ex-Presidente do Banco do Nordeste 
e do Banco Nacional da Habitação. S. S•, com toda a sua autoridade: 
de: estudioso e conhecedor profu~do dos nossos problemas, mostra· 
va a situaçilo de disparidade crescente, que continua, entre o Nor· 
deste e o resto do Pais. E propugnava, entre outras medidas, 
justamente aquela a que nos referimos há pouco e tem sido uma ban· 
deira constante dos representantes nordestinos: a da restituição dos 
incenyvos fiscais, que foram diversificados para programas com'o o 
PIN, o.PROTERRA, a Pesca, o Turismo e o Reflorestamento, cons· 
tituindo-se desta forma, numa verdadeira sangria em detrimento de 
nossa região. 

Quando essa batalha ultrapas!:a, assim, as fronteiras partidárias, 
a resposta que nos vem do Governo Federal é exatamente mais um 
golpe no mecanismo dos Incentivos Fiscais. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB -CE) - Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Marcos Freire? 

O SR. MARCOS FREIRE ((MDB - PE) - Com toda a 
satisfação, Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB'- CE)- Nobre Senaoor Mar· 
cos Freire. como nordestino, teria que ·transmitir a v,, Ex• a mani· 
festação da minha solidariedade e do meu desapontamento diante da 
medida governamental,. que atenta frontalmente contra os interesses 
da região que representamos na Câmara Alta do Pais. Veja V. Ex• 
como é árduo e difícil este nosso trabalho parlamentar para, pelo 
menos, preservar aquilo que já constituiu conquista nossa, como 
meio de acelerar o desenvolvimento da Região Nordestina. l'olo ano 
passado, viu V. Ex• de que forma aqui se pugnou, no sentido o e res· 
guardar o interesse da nossa região, diante do evidente esvaziamento 
a que foram submetidos o Banco do Nordeste do Brasil e a Supe· 
rintendência do Desenvolvimento do Nordeste. V. Ex•, que teve 
participação s;;liente naqueles debates, e outros eminentes compu· 
nheiros da Aliança Renovadora Nacional e do Movimento Demo· 
crático Brasileiro testemunharam a estranheza, a indignação, até, 
das forças mais atuantes do Nordeste, diante daquele quadro de 
empobrecimento, que se agrava a cada instante. Pretendo, inclusive 
se possível, já amanhã, nobre Senador Marcos Freire, fazer uma 
apreciação, abordando mais uma vez a temática nordestina e esta· 
belecendo, inclusive, um co!lfronto entre a nossa participação na 
receita orçamentária da União e na . receita tributítria do Poder 
Executivo Federal. Neste momento em que V. Ex• focaliza mais esta 
providência governamental, que não atende absolutam~nte aos nos· 
sos interesses, queria exatamente solidarizar-me com o seu pronun· 
ciamento e conclamar, exatamente, todos os representantes da região 
para que. com o apoio que deles sempre recebemos, possamos conti· 
nuar protestando, e obter aquela reformulação que desejamos, para 
resguardar os interesses do Nordeste. Muito obrigado, nobre Sena· 
dor. 

O•SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- V, Ex•, Senador 
Muuro Bcnevidc:s, coloca o problema nos seus devidos termos, quan· 
do, inclusive:, formula apelo nos colegas, integrantes do Senado Fede· 
ral, pura que se: unam, no sentido de: impedir que se consuma, de 
toçlo, mais um atentado contra o Sistema de Mecanismos Fiscais, 
~rhtdo p;tra ;tssegurar a superação das disparidades regionais. Esta 
oportunid;tde nós a teremos quando da apreciação pelo Congresso 
Nacional do recente Decreto-Lei do Executivo, qué poderá, pelo 
menos teoricamente, ser aprovado ou rejeitado pelos representantes 
do povo. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar-
te'? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois não, ilustre 
Líder Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Quem deveria estar aqui 
pant discutir com V. Ex• era o Senador Virgílio Távora, um enten· 
dido da mut~ria. Mas, como nordestino, tenho que aceitar algumas 
alegações de V. Ex• e divergir de outras. Por exemplo, a utilização 
dos Incentivos Fiscais para certos setores, principalmente o do Reflo· 
restarnento. Há pouco tempo, li que estavam sendo utilizados os 
Incentivos Fiscais para plantio de laranja, no. Sul, como se isso fosse 
Reflorestamento. Não aceiro o desvio como foi feito, pura Reflo· 
restamento, todavia não tenho o pess.imismode que V. Ex• se acha 
possuído. Apesar de suas características e dificuldades próprias, o 
Nordeste melhora. o Nordeste prospera. E falo como baiano. Sinto o 
desenvolvimento. que se verifica no meu Estado e o auxílio que a 
SUDENE tem prestado à industrialização e à agropecuâria da 
Bahi'a. De maneira que, ao tempo em que aceito ponderações de 
V. Ex•. não endosso o seu pessimismo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos a 
intervenção do nobre Líder' Ruy Santos e permitimo-nos fazer três 
considerações em torno do conteúdo do seu aparte, 

Antes de mais nada, julgamos que o mecanismo dos incentivos 
fiscais surgiu para evitar uma situação verdadeirame~tc difícil em 
que se encontrava o Nordeste. ConseqUentemente, todas as altera· 
ções que posteriormente lhe foram impostas, em especial aquelas que 
visavam atender a atividade setorial fora de nossa área, - como terá 
sido o caso do turismo, da pesca, do renorestamento - vieram como 
que enfraquecer um instrumento que surgiu especificamente, exclu· 
sivumente, para resolver o problema de uma região que abriga um 
terço da população brasileira. Para os demais problemas, pois, te· 
riam que ser criados outros tipos de mecanismos que não viessem 
prejudicar e preterir aquilo que havia sido conquista nossa. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Perdoe-me interrompê· 
lo, quando V: Ex• está respondendo ainda ao meu aparte. Queria 
apenas dizer- V. Ex• sabe disso - que os incentivos fiscais, como 
foram criados inicialmente, nós não tínhamos, no Nordeste. condi· 
ção paru ;tbsorver todo o seu produto. E a prova é que os saldos fica· 
vam no B<ti)CO do Nordeste. sabe V. Ex• disso. Eu não defendo, com 
isso. os desvios sem limites que foram sendo feitos. Mas o Governo 
tem procurado suavizar c melhorar a situação, inclusive, embora não 
se aplique propriamente ao fato, com a criação do chamado Fundão. 
que evitou ficasse esse produto dos incentivos fiscais à d·isposição 
daqueles que fizeram a dedução do imposto de renda. 

O SR. MARCOS FRElRE (MDB- PE)- Mais uma vez, data 
venía, discordamos do ilustre Líder, quando admite que, sem os des· 
vios, os recursos estariam sobrando no Nordeste. Se houve deter· 
mimtdus fases cm que poderia purcccr que estava sobrando recursos 
provenientes do 34/18, isso se devia não à falta de necessidade deles, 
rnas a óbices, de vúrias naturez;ts, que impediam que ditos recursos 
fossem devidamente aplicados. Tanto antes como agora continua a 
se impor um aumento dos investimentos na região, tanto públicos 
como privad~s inclusive através de novm estímulos. 

Retornando ao aparte anterior de V. Ex•, diria ainda que a nos· 
sa discordância quanto ;\ cxtcnsito, ao rcnorcstamento, dm bcnc· 
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llcios dos incentivos fiscais provenientes do 34/18, reside não so· 
mente nas distorções na aplicação desses recursos - como muito 
bem V. Ex• c:xcmolificou, com o caso dos laranjais no Sul do Pais -
mas na destinação mesma a uma atividade setorial que, como indi
camos pelos dados arrolados, aplicou 98% do dinheiro recebido fora 
da região nordestina. Finalmente haveria a rctificar o juizo que 
V. Ex• faz de um pseudo-pcssimismo meu. Pelo contrário, acho que 
a maneira de ser ... 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- V. Ex• falou na falência: 
daSUDENE. 

O SR. r.,ARCOS FREIRE (M DB- PE)- t apenas uma hipó· 
tese possível. Mas não é pessimista quem julga que precisamos todos 
nos unirmos para. justamente. evitar essa falência da SU DEN E 

Já tivemos oportJ.midadcs varias de dar o nosso t.cstcm'unho
tanto antes, como Deputado Federal, como hoje, como Senador -
dos frutos positivos resultantes da existência e ação da SUO EN E, da 
validade dessa instituição, mas, sobretudo, de insistir na necessidade 
do seu fortalecimento. Não í: ser pessimista constatar situações que 
implicám em retrocesso para a nossa regiãÓ- pelo contrário, é uma 
maneira de .ser otimista, é uma maneira de, denunciando uma situa
ção conjunturalmente negativa, tentar assegurar êxitos do futuro. 
Pessimismo seria, desacreditando cm melhoria, silenciar c abando
nar a causa. 

Caso contrário, seria também considerar pessimista a posição 
daquela autoridade que já invocamos aqui, do economista Rubens 
Costa, porque são. palavras textuais suas: "As disparidades entre o 
Nordéste e o resto do Pais estão aumenta~do a cada ano". Ou, mais 
adiante, quando S. S• afirma que, entre as principais conseqUências 
dessa situação em que vive o Nordeste, temos a "marginalização cres
cente dos nordestinos cm relação aos habitantes do Centro-Sul, devi
do ao seu menor poder aquisitivo", os "menores níveis de renda", a 
qualidade de vida mais baixa ou, "enfim, um aumcn!o dos níveis de 
pobreza em relação ao resto do. Brasil" (Jornal do Commercio, 
29-8· 76). 

São afirmativas que, evidentemente, não vão caractenzar aquele 
técnico como pessimista. Apenas, como estudioso que é, analista dos 
nossos problemas, sente-se na obrigação de denunciaressa situação e 
por certo V. Ex•s não irão inquiná-lo de passionalismo, muito 
menos de partidarismo. Com tais denúncias, ele e nós outros, que
remos é contribuir para uma mudança da a tua! situação em que vive 
o Nordeste, situação de retrocesso de empobrecimento. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) --·Pois não. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Agradeço a V. Ex' a 
oportunidade que me dá. Compreendo e justilico mesmo a posição 
de V. Ex', que faz. um discurso que rcnetc o seu grande 
compromisso para com o Nordeste. Quero, porém. discordar de 
V. Ex•, quando condena a extensão dos incentivos !iscais a outras re
giões do Pais, para prestigiar as atividades em torno do rcnorcsta· 
mcnto, da pesca e do turismo. Na opinião de V. Ex•, ésses incentivos 
devem ser cgoisticamcnte para o Nordeste. Convenhamos que, estan
do no Senado, V. Ex• não está fazendo um discurso federativo, 
porque preconiza a supressão desses incentivos a ~utras regiões do 
Pais, em benefício, exclusivamente, do Nordeste. Ora, o doente, Ex•. 
não chora só no Nordeste. V. Ex• tem audição suficiente c scnsibili· 
dadc bastante para captar os gemidos da enfermidade brasileira em 
outras regiões, também, que não são o Nordeste. Nós temos regiões, 
por exemplo.- de Mi nas Gerais, que correspondem ao próprio No r· 
deste. Nós temos regiões cm Goiás- que correspondem ao próprio 
Nordeste..:.. onde a solidão económica é um fato que ninguém nega. 
Então, quero dizer cm resumo que compreendo a indignação de 
V. Ex', que corresponde ao cumprimento do dever de bom represcn· 
tante do Nordeste, mas que V. Ex• saia dessa ~osiçào, de só querer 
incentivos fiscais para o Nordeste. porque isso causaria até fatores de 

dcscquillbrio. V. Ex• terminaria, no correr do tempo ·c: da História, 
a~abundo com o desnfvc:l, que é mais do Nord~stc &om. relação ao 
Sul, .e colocando o Nordeste em uma posição mais vantajosa, cm 
detrimento ,de medidas que o Governo· tem que tomar, não apenas 
com relação ao Nordeste, mas, com relação a todo o Pais, 
globalmente. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar· 
te,.nobrc: Senador? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Tão Jogo faça ai· 
guma consideração sobre o aoarte anterior. 

Fica registrada a interferência e a posição do Senador Eurico 
Rezcnde. 

filão há dúvida, e todos nós sabemos, que há doentes que cho· 
ram e111 outras partes do País. Somente que, no Nordeste, são 30 mi
lhões de habitantes, cerca de .um terço da populaçàÇJ brasileira, vi· 
vendo em situação a mais difícil cm um desequilíbrio que realmente 
põe cm jogo a própria segurança nacional, conforme tem sido assina
lado por yozes das mais insuspeitadas. Tendo em vista, exatamen'te, 
esse aspecto peculiar de ocupar 20% do Território Nacional c de 
abrigar, repito, cercól de um terço da população brasileira, é que se 
imaginou a criação de um instrumento também especial, de um me· 
canismo que visària. a superação do grande c enorme fosso entre 
aquela região e o Centro-Sul do País. 

Não ha, portanto, nada de egoísmo na defesa da restauração 
dos incentivos !iscais, com aquele sentido originário que tinha. sem 
se desviarem seus recursos para outras regiões mais ricas. Por outro 
lado, no momento cm que a disparidade regional viesse a ser superá
~ a. evidentemente cairia por terra a justificativa de se continuar 
adotando um tratamento privilegiado para uma. região que está nu· 
ma situação desprivilegiada. 

Ouçamos o ilustre Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permita V. Ex• que eu fa· 
ça uma pequena diferença entre reivindicar e julgar. Entendo que to· 
das as reivindicaçocs que se lizerem em favor do Nordeste são proce· 
dentes, pela sua área, pela sua população, pelo concurso que presta à 
própria nacionalidade. De modo que a palavra de .V. Ex•. como a de 
tantos outros oue aqui, se têm feito ouvir, é sempre oportuna, é sem
pre justa, sobretudo, quando V. Ex• aprecia essa diversificação que 
se fez, no que tange à distribuição de incentivos fiscais que, fora de 
dúvida, pr.ejudicou grandemente o crescimento maior do Nordeste. 
Mas, vou ao julgamento: é que todos nós temos de rccenhecer que a 
situação do Nordeste depois de 1964 -são os dados estatísticos que 
tenho lido- é de crescimento em relação aos dados que vigoravam 
anteriormente. Que providências se· fazem necessárias? Reconhece· 

·mos e reconhece o próprio Oovcrno federal. A prova está nos vários 
projetas de iniciativa do Governo, entre os quais, o último, o Projeto 
Sertanejo, que vai abrir novas perspectivas c novos horizontes para o 
Nordeste brasileiro. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Agradecemos a 
intervenção do ilustre Senador Heitor Dias c diríamos, de logo,..quc 
neste, como cm outros assuntos, não apreciamos muito dividir a H is· 
tória desta Nação em antes c depois de 1964. Procuramos. sim, exa· 
minar os nroblcmas, independentemente de Governos, para, exata· 
mente. constatar a evolução ou a involução de certas conquistas 
económicas. políticas c sociais. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Eu não o liz politicamcn· 
te, mas administrativamente. em face dos dados a que me referi. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ignorando que da· 
dos foram esses, pediríamos licença ao ilustre colega para. entre as 
afirmativas de S. Ex~ c as alirmativas de uma autoridade insuspeita, 
como é o grande economista Rubens Costa, a que já nos referimos. li· 
car com este último, porque S. S,, ao que nos consta, nã'o teria a que· 
la suspeição que poderia pairar sobre os ombros de V. Ex' ou os 
meus próprios, de estar concluindo com a viseira do facciosismo 
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Esse ilustre ti:cnicu, •1uc: tant:1s c: tr1u importuntc:s funções jú c:xc:rcc:u 
neste Pais, mesmo pós-1964 -jú que: V. Ex• fez questão de c:stubcle· 
ccr este: marco- ac:1ba de: rcalirnwr. cm frases diversas que tivemos 
oponunid:1dc: de transcrever, que está ocorrendo exatamcntc: o 
contdrio: que u disparidade uumcnt:1, que a população nordestina 
estú c:llhl vet nwis m:1rginulizada, que são cuda vetmuis inferiores os 
seus níveis de vid:1 c :1 qu:didude de: su:1 vida, etc. 

Quanto a d:1dos concretos, rcrmitimo-nos reportar, aqui, aos 
que temos rdt·~radamcnte apontado cm pronunciamentos anteriores, 
versando, igualmente, sobre o Nordeste c a SU DEN E. 

O Sr. lldtor Dias (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar· 
te'! 

O SR. MARCOS FREIRE (M DB- PE)- Pois não. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Eu tenho lido seguida· 
mente os urtigas do Dr. Rubens Vaz da Costa, que inegavelmente i: 
um homem de alta categoria, com conhecimentos profundos sobre a 
situação brasileira. Mas, cu rru: recordo- não tenho às mãos- que 
S. Ex• tem, também, demonstrado cm números, que há inegavelmen· 
te um crescimento. O que rode haver i: uma defasagem entre o cresci· 
mcnto do Nordeste c o crescimento do Sul. Se: não estou enganado i: 
a isso que V. Ex• sempre se refere: a defasagem existente entre o cres
cimento do Nordeste e o crescimento do Sul. Mas isto não significa 
que houvesse uma parada no crescimento do Nordeste. ou uma rever· 
são no crescimento do Nordeste. Isso i: o que me parece, cm face de 
artigos do próprio autor citado por V. Ex•, um homem, como eu dis
se. de alta responsabilidade e conhecimento. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- A afirmativa de V. 
Ex• vem confirmar exatamente que as medidas, os incentivos, os 
mecanismos de que se dotou a SUDENE, não estão conseguindo o 
seu objetivo, que era, exatamente, a superação dos élesniveis, e 
V. Ex• chega mesmo a reconhecer que pode estar havendo uma 
defasagem maior entre aquela região e o Centro-Sul. 

ConseqUentemente, há inteira procedência, quando nós estamos 
aqui a defender, não só a manutenção anterior daqueles mecanismos 
dos incentivos fiscais, dos recursos 34/18, mas, sobretudo, a sua 
restauração, porque se pudéssemos assinalar o momento em que 
esses incentivos vinham dando melhores frutos c o instante cm que 
começou a sua curva descendente, seria exatamente após a retirada 
da SUDENE daquele grande Superintendente, que foi o General Eu· 
ler Bents, c :1 renúncia do Ministro do Interior, o General Albuquer· 
que Lima, motivada essa renúncia pela sua discordância da mudança 
de política governamental, que ele próprio julgou altamente lesiva 
<lOS interesses do Nordeste. 

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

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com todo o prazer. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Quando V. Ex• aborda o 
problema dos incentivos nscais, creio. Ex•. que o cerne da questão 
csti1 nesse modelo económico dcma;iadamentc centrali1.ador do 
Governo Federal. f.: preciso uma rcavaliaçà<' dessas metas, í: preciso 
uma modificação desse modelo económico. f: que '' plancjamento 

globul d,l Gov~rnn faz corn que os Est:tdos, por c:xc:mplo, se: submc:· 
tam :1 esse planc:jumento. V. Ex• lembrou ai o problc:mu do rellorcstu
mc:nto. Qu:uldo discuti:lmos ••qui. o rroblcmu das vc:ndus de terras 
devolutas no Est:ldo de Mi nus Gerais, tive oportunid:tdc: de: uprc:sen· 
lar, :1 c:st:l Cusa, o fato de que: uma subsidiúria d:1 Vale: do Rio Doce: 
:1nlic:1va de: c:•pital prórrio apenas IO''í,: buscava 40% de incentivos 
!iscais, c: ia buscar os outros 50% no exterior. Veja V. Ex• que, no Bra· 
sil a concentr:11;ào industrial no eixo Rio-São Paulo é: terrível, apesar 
d:l!: metas do 11 PND. Aind:1 prc:v:llc:cc:m, cada vc:z muis, neste Pais, 
as disparidudc:s regionais, os desniwis espaciais, como querem os 
economistas. V. Ex• t<:m razão. O Governo deve: buscar um outro 
modc:lo, uma nova opção de modelo económico para este Pais, c: bus
car, quem sabe, outros mecanismos para aplicar nas regiões menos 
desc:nvolvid:IS, inclusive, na região Sudeste:, que é: o caso de: Minas 
Gerais. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos a 
intervenção de V. Ex•, que traz, assim, um dado a mais na análise 
geral que estamos fazendo. 

O Sr. Presidente já nos adverte de que a hora está esgotada. 
Tentaremos concluir. 

Este último ato do Governo evidencia, mais uma vez também, o 
desprestigio de nossa agência desenvolvimentista. Segundo noticia o 
jornalista Moysé:s Kerstsman (Jornal do Commercio, do último 
domingo), apanhado de surpresa com a medida foi o próprio 
superintendente José: Lins de Albuquerque, que terá declarado não 
ter sido sequer consultado a respeito. E mais: o próprio Ministro 
da Agricultura teria desmentido, recentemente, a existência de 
estudos nesse sentido, embora, dias depois, fosse publicado exaus
tivo trabalho sobre o assunto. oriundo do IBDF, órgão diretamente 
subordinado ao Ministério da Agricultura. 

O fato é que, nestas últimas horas, confirma-se a alteração 
altamente lesiva à região. Nem superintendente da SUDENE, nem 
governadores de Estados, nem Congresso Nacional foram ouvidos 
ou, sequer, informados a respeito. Os técnicos do Planc:jamento 
fecharam-se cm copas. E o esforço para a superação dos desníveis 
regionais foi prejudicado, pela enésima vez, por decisões sigilosas c 
unilaterais do Poder Central, de que a Nação só toma conhecimento 
quando j:í fatos consumados. 

É, enfim, o regime forte e fechado cm que nos encontramos que 
nos obriga a assistir, revoltados mas impotentes, a mais esse aten
tado contra o Norte c o Nordeste brasileiro. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lcnoir Varga~)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Todas às vezes que chego de avião a Londrina, Óu que de Iii ~aio 
de avião, 0 meu suplente tem 40% de po~sibilidadc de assumir a 
Cadeira. Nos dias quentes, essa possibilidade se eleva a 50%. 

. ' 



-375-

A Casa não perderia nuda, porque o meu suplente i: um homem 
muito mais quulilicudo do que eu e poderia me substituir com sobra· 
das margens de vantagem, pura a defesa do Paraná c pura honra des· 
tu'Casu. Entretanto, Sr. Presidente, o risco não é: só du minha vida, i: 
de todos os brasileiros. Londrina, hoje, tem um dos aeroportos mais 
movimentados do Pais. Autoridades aliciais descem frc:qUc:nlc:mentc: 
lú; quase: que semanalmente: dois ou tré:s embaixadores ali a portam c:, 

•linalmc:ntc:, a população do Paraná usa-o em grande escala. E nem se 
diga que: esses riscos decorrem do fato de as autoridades locais e 
municipais serem imprcvidc:ntcs ou indiferentes, não! 

Há dois anos o próprio município celebrou, com as autoridades 
do M inisti:rio da Aeronáutica, um convénio através do qual se: 
estubclc:ceu o cncompridamcnto da pista, de Londrina, que era de 
1.500 metros, p~tra 2.100 metros, caso em que ela atingiria o padrão 
para operar com aviões a juto. 

Como V. Ex• sabe, Sr. Presidente, e toda a Casa tem conhe· 
cimento, a pista jato-padrão é de 1.800 metros ao nível do mar, q uan· 
do a pressão atmosfé:rica é: de 1.013 milibares. Numa cidade, por 
exemplo, como Santos, uma pista de 1.800 metros oferece sobradas 
margens de segurança. Mas, quando o aeroporto está acima do nível 
do mar, a pista padrão será de 1.800 metros, que é o padrão ao nível 
do mar, mais metade da altitude da cidade. 

Por exemplo: Londrina, que está a 600 metros acima do nível do 
mar: a pista padrão seria de 1.800 metros mais 300 metros que é: a 
metude da elevação. Teríamos então, uma pista padrão de 2.100 
metros. 

A prefeitura, de acordo com esse convênio, desapropriou os 500 
metros que dão prosseguimento ao encompridamento da pista. 
Entretanto, o comando aéreo. sediado em Porto Alegre, não realizou 
ou não deu cumprimento ao compromisso, sob a alegação de que 
não há verba. Isso tem causado espécie, porque o caso é de grave 
ameaça a vidas, i: de grave ameaça a segurança do vôo aéreo. Quan
do há um acidente não há somente riscos sérios pessoais e econômi
cos, senão também, risco de credibilidade a esse meio de transporte 
que, para o Brasil, é de grande prioridade. Estranha-se, também, qÚe 
não exista verba para atendimento de encargos assumidos em tão 
pequena proporção, quando se está acabando de fazer no Rio de 
Janeiro um dos mais caros aeroportos do mundo, e o pior, São Paulo 
resolveu ter, também, um aeroporto Supersônico, do mesmo porte, 
quando o do Rio de Janeiro a ser brevemente inaugurado será 
sulicicnte para atender a toda essa região. Nós não podíamos e não 
temos condições de ter dois aeroportos daquele custo. E hoje se 
procura, a todo o transe, um terreno cm São Paulo para se fazer um 
aeroporto da mesma proporção do Rio de Janeiro, apenas por 
competição entre São Paulo e Rio de Janeiro. Isto é, está-se trazendo 
para o problema de aeroportos a mesma rivalidade dos metrôs. 
Enquanto essas duas cidades, disputando obras monumentais gas· 
tam todo dinheiro nacional, aeroportos de alta preferência, como o 
de Londrina, continuam a constituir ameaça constante para a vida, 
<~mcaça constante para a própria segurança do võo. 

De maneira que, Sr. Presidente, trazendo este assunto à Casa, 
queremos, através do Senado, levar ao conhecimento das autorida· 
dcs competentes, do Ministério da Aeronáutica, do Comando Aéreo. 
sediado no Rio Grande do Sul, a importância cm que dê cumprimcn· 
to i1qucle compromisso assumido - de cncompridamento da pista 
de Londrina, sob pena de, " qualquer momento, sofrermos riscos 
sérim, por omissltO. O custo é muito pequeno, mesmo porque, os 

setores ui:reos inverterão apenas no asfaltamcnto, jâ que a 
desapropriação foi efctivada. E, queremos mostrar a V. Ex•s, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, que hã muitos anos se cobram taxas nos 
ac:reoportos, criadas com a alegação de que se destinam à melhoria 
dos :tc:reoportos c à sua manutenção rigorosa, dentro dos padrões 
que a lei estabelece. Pois desde que foi criada essa taxa, o Aeroporto 
de: Londrina, que é: a terceira cidade mais importante do Sul do Pais, 
nem uma melhoria de expressão recebeu. Aqui fica o nosso apelo, 
que constitui de'resto, um apelo do Estado do Paraná. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José: Guiomard - Evandro Carreira- José Esteves - Cattele 
1 Pinheiro - Renato Franco - Fausto Castelo-Branco - Helvidio 
Nunes- Wilson Gonçalves- Domicio Gondim- Ruy Carneiro 
- Paulo Guerra - Arnon de Mello - Teotónio Vilela - Heitor 
Dias - João Calmon - Amaral Peixoto - Benjamim Farah -
Danlon Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema -
Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - ltalivio Coelho - Mendes 
Canale- Accioly Filho- Mattos Leão - Paulo Brossard -Tarso 
Dutm. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Sobre a mesa, projeto 
de lei que será lido pelo Sr. ''·Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 211, DE 1976 

Altera o Decreto-Lei ai' 1.341, de :Z:Z de agosto de 1974. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' O parágrafo único do art. 10 do Decreto-Lei 
n' 1.341, de 22 de agosto de 1974, que dispõe sobre a implantação 
gradualista do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei 
n' 5.645, de lO de dezembro de 1970, e dá outras providências, passa 
a ter a seguinte redação: 

"Os valores das faixas graduais ou de vencimento do ní
vel, conforme o caso, vigorarão a partir da data de publi
cação do decreto que implantar, em cada órgão, os grupos de 
car~:os efetivos no quadro permanente respectivo." 

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

Jusdficaçio 

A alteração do Decreto-Lei n' 1.341, de 22 de agosto de 1974, 
ora proposta, visa a correção de. uma injusti~a, .assegurando a um 
certo número de servidores públicos, ora preJudtcados, tratamento 
idêntico ao que a própria legislação que trata da Reclassilicação de 
Cargos já dispensa cm outros casos. 

Aos servidores públicos que disponham dos necessários 
requisitos, foi aberta a. possibilidade de c~nco~rer a uma v~ga cm 
carreira de nfvcl supcnor, com base nas d1retnzcs estabelec1das na 
Lei n' 5.645, de 1970. 

O retardamento, por parle de alguns Órgãos da Administração 
Federal, na realização do processo scletivo das clientelas Sec:und,rla 
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c Geral, colocou os servidores dos mesmos, que concorreram à inclu· 
silo no Plano de Classificação de Cargos, cm desigualdade de trata· 
mente face aos servidores provindos da clientela Orlgln,rla. Porque 
os valores das faixas graduais ou de vencimentos do nível a ser 
galgado, passaria u vigorar, somente, a partir da data do Ato que 
incluir o cargo, mediante a transformação, na categoria funcional a 
que o servidor concorrer. 

f: fácil observar que isso vem acarretando disparidades gritan· 
tes, que se prolongam, dentro de determinados Orgãos da Admi· 
nistração, gerando desestimulo e a revolta dos prejudicados. 

A situação anômala consiste, exatamente, no fato de que os 
servidores da clientela Origln,rla, quando reclassificados, passaram 
a perceber, logo, vencimentos atribuídos ao respectivo nível cm que 
foram colocados. 

No caso, porém, dos servidores que puderam habilitar-se ao 
enquadramento em cargo de nível mais alto do que aquele que 
ocupam - inclusive, prestando provas para isso - ficaram com a 
remunt:ração congelada no nível antigo, à espera de uma solução 
final que está custando a chegar, com prejuízos financeiros irrecupe· 
ráveis para os que esperam. 

Como em diferentes Orgãos do Serviço Público havia numero· 
sos cargos vagos, nas faixas mais altas da hierarquia, os optantes 
habilitados passaram a ser imediatamente utilizados no exercício das 
novas funções :...... atendendo ao interesse do serviço - realizando 
trabalho de maior responsabilidade, remunerados, embora, em nível 
mais baixo do que os colegas mais modestos, já reclassificados. 

Não acreditamos ter havido, na origem do Decreto-Lei a que se 
refere o Projeto, nenhuma intenção de prejudicar a determinado 
grupo de servidores. Muito ao contrário, sabemos do interesse e da 
pressa do DASP, dentro das justas diretrizes do Senhor Presidente 
da República, de corrigir as inevitáveis falhas que a implantação do 
Plano de Reclassificação de Cargos vem evidenciando, acelerando a 
ultimação das providências administrativas para sua implantação. 

A finalidade deste Projeto de Lei é, assim, a de uma colaboração 
ao Poder Executivo, oferecendo a ele a solução imediata para uma 
questão que envolve o interesse respeitabilissimo de um grupo 
expressivo de dedicados funcion~rios públicos. Eles, afinal, estão sen· 
do "punidos" - ganhando aquém até ae suas necessidades de sobre· 
vivência - por haverem demonstrado, através de provas, suas 
qualificações profissionais, no democrático e legítimo propósito de 
ascenderem de posição, no serviço do Estado. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1976.- Vasccincelos Torres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N9 1.341, DE22 DE AGOSTO DE 1974 

Dispõe sobre a lmplantaçio gradualista do Plano de Clas
sificaçio de Cargos de que trata a Lei n9 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, e dá outras providências. 

Art. 10. A data estabelecida no parágrafo único do artigo 29 
deste Decreto-Lei não se aplica aos servidores que, mediante opção. 
concorrerem a Categorias Funcionais diversas daquelas em que, 
originariamente, seriam seus cargos incluídos. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os valores das 
faixas graduais ou de vencimento do nível, conforme o caso, viga· 
rarào a partir da data do ato que incluir o cargo, mediante transfor· 
mação, na Categoria Funcional a que o funcionário concorrer. 
•••••••••••••••••••• o o •• o •• o •••• o •• ' ••••••••• ' ••••• ' ••••••• 

LEI NY 5.645, DE lO DE DEZEMBRO DE 1970 

Estabelece dlretrlzes para a elasslficaçio de cargos do 
Serviço Civil da Unlio e das autarquias federais, e dá outras 
providências. 

0 0 0 o 0 O O O O O O O O O o tO O O O O to O O o O O O O O I 0 O O O I O O I O O O O o O O 0 o O I 0 

O O O O 0 O< 0 0 0 to 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 to O O O O O O o O O O O 0 O 0 

(to~ Comi.,·.wie.,· tlt• Constiwi('iio <' Justira. tlt' St'm'ro Plibli· 
co CMI e de Fintmça.,·. i 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Está linda a Hora do 
Expediente:. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NY 54, DE 1976 
(MATÉRIA EM REGIME DE URGtNCIA) 

Votução, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
nY 54, de: 1976 fnY 2.558-B/76, na Casa de: origem), que lixa 
prazo para Domicilio Eleitoral e Filiação Partidária para as 
Eleições Municipais de: 1976, tendo 

PARECER ORAL, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, favorável ao projeto com 
c:mendu que apresenta. 

(Dependendo de Parecer sobre as Emendas de Plenário.) 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 25 do cor· 
rente:, tendo a discussão encarregada com apresentação de emendas 
em plenário, as quais dependem de parecer da Comissão de Cons· 
tituiçào e Justiça. 

Solicito ao nobre Senador José Lindoso o parecer da Comissão 
de Constituição c Justiça sobre as emendas. 

O SR. JOSf: LINDOSO (ARENA - AM. Para emitir pa· 
reccr.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao Projeto de Lei da C:imara·n~ 54/76, que lixa prazo para o 
domicílio eleitorul e lilhtção partidária. para as eleiçõe:; municipais 
de 1976, tramitando em regime de urgência. foram oferecidas quatro 
Emendas sobre as qu~tis. pela Comissão de Constituição e Justiça, 
emitimos. neste momento, Parecer. 

Emenda n9 1, de autoria do Senador Adalberto Sena. 

- objctiva abranger não só os municípios criados em 1976, 
mas, do mesmo modo, os instalados no corrente ano. 

Propôs o autor da emenda uma nova redação ao art. I Y Acon· 
tece que cm alguns municípios instalados realizaram-se convenções 
inspirudas na orientação da Justiça Eleitoral obtida através de con· 
sultas. 

Assim. acolho a proposta, incluindo a ressalva, na fornw da 
seguinte subcmenda it Emenda nY I: 

"Art. I~ Nas eleições municipais a se realizarem cm 
1976. para Prefeito, Vicc-Prefeito c Vereador de municirios 
criados ou instalados no corrente ano. nüo tendo sido reali· 
tada' convenc;!>cs, o candidato deverit estar filiado :to Par· 
tid,,, no Munidrin cm que concorrer, pelo rratn de 2 meses 
ante., da data da cleiçitn." 

'i 
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Emend11 nY :Z, do Senador Mauro Benevldes. 

- marca data para essas convenções, caso não tenham sido 
realizadas em tempo hábil. 

Acolho como constitucional essa emenda e no m~rito dou pela 
sua aprovação; deverá figurar no texto do projeto como Art. 2~ 

Emenda nY 3, do Senador Mauro Benevides. 

Acolho a referida emenda. ~constitucional e dou pela sua apro
vação. Deverá figurar no texto do projeto como Art. 3Y 

Emenda nY 4, do Sr. Senador Mauro Benevides. 

A emenda versa matéria já prevista, embora com outra orienta
ção, na Lei nY 6j49, de 7 de julho de 1976, não se justificando a 
repetição da norma, sob a alegação de uma hipotética impossibili
dade de ser cumprida aquela lei, votada exatamente para corrigir as 
lacunas decorrentes da omissão partidária. Não procede o ar
gumento de que inexistam Dirctórios dos Partidos cm decorrência da 
>ituação nacional. Pelo contrário, com a Lei Orgânica dos Partidos 
Po1íticos criou-se sistema legal para a estruturação partidária. E o 
Senhor Presidente da República, reiteradas vezes, assegurou a 
normalidade da vida partidária. O País em ordem constatando-se 
sobejamente a estabilidade do regime: o clima da política nacional 
tem sido, permanentemente, a partir da votação daquela Lei, de 
estabilidade e de tranqUilidade e, portanto, propicio à organização 
partidária. 

Rejeito, portanto, a emenda, por inconveniente. 
Este, Sr. Presidente, é o parecer sobre as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - O parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça é favorável à Emenda n9 I de 
Plenário, nos termos de subemenda que oferece; favorável às 
Emendas n~s 2 e 3; e contrário à Emenda n~ 4. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação 
que, nos termos do art. 299 do Regimento Interno, se iniciará pela 
votação da emenda da Comissão de Constituição e Justiça, constante 
de seu primeiro pronunciamento' sobre a matéria, que suprime o 
parágrafo único do art. I~ do projeto, uma vez que a mesma visa a 
sanar o vicio de inconstitucionalidade argüido. 

Em votação a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Aprovada. · 
Aprovada a emenda, fica excluído o parágrafo único do art. I~ 

do projeto. 
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas de Plenário. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB -CE)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Tem a palavra o 
nobre Senador Mauro Benevides; 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tem-se pretendido estabelecer um consenso impeditivo de 
qualquer alteração na legislação eleitoral no ano em que se reali
zarem os pleitos, quer os municipais, para escolha de prefeitos, vice
prefeitos e vereadores, quer os gerais, para escolha de senadores, 
deputados federais, governadores e deputados estaduais, 

Nesta Casa, mesmo, Sr. Presidente, já se fizeram ouvir vozes das 
mais autorizadas de eminentes colegas nossos, contrárias a qualquer 
alteração na Lei Eleitoral. Os eminentes Senadores Amaral Peixoto c 
Itamar Franco, por exemplo, incluem-se entre aqueles que se vêm 
batendo, cmpenhadamente, no sentido de impedir essas modifi· 
caçõcs no próprio ano em que são realizadas as eleições, quer as 
municipais, quer as gerais. 

Entretanto, a experiência obtida no dia a dia eleitoral tem 
levado Senadores c Deputados à formulação de projetes que objc· 
tivam alterar dispo~itivos da Legislação Eleitoral. Neste ano, por 

exemplo,, esta Casa acolheu - c da mesma forma pr~1.1 a 
Câmara dos Deputados - projeto de lei de autoria do cmmc;ntc 
Senador Jos~ Lindoso, abrandando as exigências para a re-• .Jí~ 
de convenções municipais c a conseqUente escolha de cand1dat~ a 
Prefeitos, Vicc-Prefc:itos c: Vereadores. 

Agora, foí o Deputado Nunes Rocha, da Aliança Renovador:. 
Nacional, quem se viu na contingência de pretender alterar a Lei Elei· 
torai, cm face da existência de uma situação pccuiiaríssima cm seu 
Estado, qual a da criação de. novos Municípios que: passaram a inte· 
grar a divisão territorial c administrativa daquela Unidade da Fe
deração Brasileira. 

Da mesma forma, o problema passou a ser examinado pela 
representação do Acre, levando o nobre Senador Adalberto Sena a 
pretender uma modificação na redação primitiva do Projeto Nunes 
Rocha, porque, no Acre, os Municípios, embora criados em 1963, 
somente foram instalados no corrente' exercício de 1976. Dai, a 
Emenda do representante do Movimento Democr~tico Brasileiro. 
que foi acolhida com nova redaçào, apresentada pc:lo eminente: 
Relator, Senador José Lindoso. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Permite V. Ex• um 
aparte'!" 

O SR. MAURO BEN,EVIDES !MDB - CE) - Com todo o 
prazer, Senador Adalberto Sena. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Retificando a afir
mativa anterior, esclareço que a discussão já havia sido encerrada em 
sessão que antecedeu a presente. Portanto, estamos em fase de 
votação, estamlo o ilustre Líder do MDB encaminhando a votação. 

Os demais parlamentares poderão também usar de igual direito 
para encaminhar, posteriormente, e então expor os seus pensa
mentos. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Portanto, Sr. 
Presidente, encaminhando a votação, em nome da Bancada do 
Movimento Democrático Brasileiro e com estas explicações que 
objetivam, exatamente, atingir eminentes companheiros nossos .:._ 05 

Senadores Itamar Franco e Amaral Peixoto - que têm sido aqui 
empenhadamente contrários a qualquer modificação, .teria que: 
ressaltar que a nossa Bancada votará favoralmente ao projeto, como 
o fará também, em relação às outras emendas, nos termos do parecer 
do Senador José Lindoso. (Mui to bem!) 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presid.ente, Srs. Senadores: 

Tenho a impressão de que, quando os nob~es colegas Senac;!ores 
Itamar Fr&nco e Amaral Peixoto se manifestaram contrários a 
qualquer alteração da lei eleitoral, não o fizeram tendo em vista ai te· 
rações como esta que estamos propondo, mas apenas aquelas 
alterações que importam no que· nós já nos acostumamos a cham:.r 
de regra do jogo eleitoral. 

Quero crer que o que eles desejavam dizer com isso é que não 
admitiam, depois de fixada uma regra do jogo eleitoral, ao se 
aproximarem as eleições, que viesse o Governo ou os membros da 
Oposição, por meio de projetes, alterar essas regras. Portanto, rliio se 
compreende que em face de uma situação nova, em face de uma 
situação sui jleneris, como esta do caso do Acre, alguém possa se 
opor a.uma alteração. 

Ora, exatamente neste ano de, 1976, ocorreu a criação de novos 
Municípios, c à última hora, de modo que as eleições desses Munici· 
pios não se poderiam processar sem que se fizessem modificações nos 
prazos fatais, fixados para as convenções partidárias, para a escolha 
de candidatos e até mesmo cm caso de domicílio eleitoral. 

No caso do Estado do Acre, como bem ponderou o nobre 
Senador Mauro Benevides, a situação ainrl'a era mais sui generi,, 
porque o projeto do Deputado Nunes Rocha se referia a municípios 
criados em 1976. 

No Acre, ocorreu uma hipótese rara: os municípios joi estavam 
criados pela Constituição, desde 1963; portanto, há mais de dct 



-378-

unos. Mas, só ugoru, por iniciativa do Governudor do Estado, eles 
estão sendo instalados. Por isso mesmo, tivemos que apresentar ess11 
emenda acrescentando u expressão "Município~ criados' ou 
instalados" porque, assim, vui-se facilitar à Justiça Eleitoral inter
pretar melhor a lei. Ainda mesmo que esses muhicípios não estejam 
totillmentc instalados, porque a própria Lei Eleitoral diz que a 
instalação só será feita depois da eleição do Conselho Municipal, u 
Justiça poderá iuterpretar a lei num sentido favorável, num sentido 
que permita a realização das eleições. 

Sr. Presidente, aproveito esses últimos minutos para levantar, 
aqui, uma questão de ordem. 

Na publicação da justificação da Emenda n9 I, de minha 
autoria, a G rã fica cometeu um deslize, um engano, de maneira q uc 
na parte final do segundo período houve ume substituição que a tor
nou· ininteligível. Lerei como está na publicação: 

"A redução do prazo de filiação partidária tornou-se 
necessária para que se possam adular, cm tempo hábil, as 
providências exigidas para a escolha de confiança no 
pressuposto da alegada maturidade da importante competi· 
ção democrática." 

Ora, por mais bonito, por mais altissonante que seja este final, 
ele não guarda nenhuma conexão com as três primeiras linhas da 
publicação. Eu diria,- não sei se estou reproduzindo cxatamcntc as 
palavras- "apenas para escolha dos candidatos cm tempo hábil", 
etc. 

Portanto, peço a V. Ex• que providencie a rctificação, cm pró· 
ximo publicação, da matúia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pre~õidcntc (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Frcírc)- A Presidência acolhe 
a reclamação de V. Ex• c determinará providências no sentido de ser 
feita a republicação; com as correçõcs devidas. 

Tem a palavra o ilustre Senador Itamar Franco, para cncami· 
nhar a votação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho adotado por norma votar contra qualquer alteração da 
Legislação Eleitoral, no ano cm que se realizam às eleições. 

Defendi esse princípio, Sr. Presidente, apresentando mesmo um 
projeto que, se não me engano, se encontra cm mãos do Senador 
Jo~é Lindoso, nosso eminente colega, não permitindo que o Governo 
alterasse a. Legislação. Eleitoral. às vésperas de qualquer eleição. O 
que temos verificado, Sr. Presidente, é que a Legislação Eleitoral 
brasileira se torna, a cada dia, mais casuística, com o devido respeito 
que tenho pelos colegas Senadores, pelos Senhores Deputados, que 
se vêem, como é o caso do eminente Senador Adalberto Sena, diante 
de um fato novo: apesar de os municípios, como V. Ex• acaba de 
afirmar, terem sido criados desde de 1963, só agora ci Sr. Governa
dor os instala. 

A legislação vem sofrendo alterações. O que acontecerá por 
exemplo, com a aprovação do projeto do Senador Adalbcto Sena? A 
Justiça Eleitoral terá que alterar o prazo para os candidatos a Prcfei· 
to e Vice-Prefeito, já que pelo Tribunal Regional Eleitoral esse prazo 
vai' até 6 de setembro. Percebe-se, então, o que uma cadeia de modifi
cações vai exigir do Tribunal Superior Eleitoral. 

Assistimos, a poucos meses da eleição, ao chamado Projeto de 
Lei Falcão, que alterou profundamente, neste País, com a supressão 
do rádio c da televisão, o processo eleitoral brasileiro. 

Por isto, Sr. Presidente, acho que não é possível mais continuar· 
nos alterando, a poucos dias da eleição municipal, praticamente a 
ncnos de 80 dias, a legislação eleitoral brasileira. Por quê? Porque, 
5r. Presidente, em 1978 teremos eleições di retas para Governador do 
Estado, Deputados Federais, Senadores e Deputados estaduais. 
Pergunto cu a esta Casa: Scrã que cm 1978, a poucos dias dessa elei
;ão, estaremos aqui ainda alterando a legislação eleitoral? Ou seria 
nais correto, mais conveniente. mais adequado, mais justo, que a 

partir de 11gora os experts cm legislação eleitoral do Senado c da 
Câmara dos Deputados se sentassem c estudassem profundamente a 
legislação eleitoral do nosso Pais, para que se evitasse cm 1978, 
aquilo a que estamos assistindo agora, cm 1976. 

Com o devido respeito aos meus colegas, c cm particular ao 
Senador Adalberto Sena, apenas por um princípio, peço licença ao 
nosso Líder no Plenário, Senador Mauro Bencvidcs, peço licença à 
Liderança do meu Partido, para que permita que, pelo menos, cu me 
abst~nha de votar esse projeto. (Muito bem!) 

O Sr. Lenolr Vargas (ARENA.- SC) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para cncaminliar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lenoir Vargas, para encaminhar a votação,, 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA - SC. Para encaminhar a 
votação, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pelo que se: depreende deste projeto de lei, ele objctivava convali
dar situações relacionadas com novos municípios, com municípios 
recém-criados. Pelo menos, ê o que verifico cm uma das emen<laR ao· 
art. J9, que diz: 

"Art. )9 Nas eleições .municipais a se ri:alizarem em 
1976, para Prefeito, Vicc-Prefcito c Vereador cm municípios 
criados· ou instalados no corrente ano. o prazo ·de filiação 
partidária expirará a IS de setembro." 

Então, parece-me que o objctivo inicial neste projeto, nesta 
proposição, fazia referência aos Municípios novos, Criados. Mas, 
agora, vejo aqui a Emenda n9 2, que não sei se foi acolhida pelo 
ilustre Relator. Ela devia se constituir numa proposição à parte, 
porque já atinge, não o caso de ex~o, mas' atinge diretamentc toda 
a legislação eleitoral, porque estabelece: 

"Art. As convenções municipais, para escolha dos 
candidatos às eleições de IS de novembro de· 1976; poderão 
ser realizadas até o dia 27 de setembro." 

Quer dizer, há uma prorrogação na legislação eleitoral. Não é 
para os municípios recém-criados; não é para os municípios criados 
ultimamente. Parece-me, a menos que o nobre Relator nos pudesse 
esclarecer c tranqUilizar, que essê artigo a ser inserido numa lei que 
pretendia convalidar os casos de filiação partidãria ou de eleições de 
municípios criados, instalados no corrente ano, já enxerta um 
dispositivo que é substancial; que 'é substantivo c que prorroga, por 
mais Ul'l mês, o prazo da realização das convencões. 

1::, evidentemente, matéria que dévcria ser melhor exammada. 
Ela prorroga por um mês e nada tem a ver com a proposição inicial, 
que se referia aos municípios instalados em 1976. Quer dizer, numa 
proposição de carãtcr excepcional, episódico ou adjctivo, vai-se 
incluir um dispositivo de ordem substantiva. 

Não sei, Sr. Presidente, se essa prorrogação vai ter uma série de 
implicacões em toda a lcgislacào eleitoral; nos prazos todos da 
legislação eleitoral; nos prazos para registro de candidatos; para u 
impugnações etc. Vai haver uma série de atropelamentos aqui, quci 
não sei como se irão ajustar. Parece-me, sobremaneira, Sr. 
Presidente, perigosa, c cu gostaria de ouvir um esclarecimento do 
Relator nesse sentido. Quem sabe se esse dispositivo se refere às 
eleições para os Municípios criados cm 19761 .Então, deveria ser 
especifico: "as convenções municipais para os municípios referidos 
n.o art. )9 desta Lei ficarão prorrogadas até 27 de $etcm bro". AI, 
parece-me que poderia se enquadrar; mas afora isso, essa emenda é 
muito maior do que o projeto apresentado. 

Sr. Presidente, eu nào concordo com essa emenda; acho-a 
sobremaneira perigosa, porque atropela toda a legislação eleitoral; 
cria uma situação de confusão geral. Os Partidos pol,íticos já realiza
ram, desde o dia 27, as suas convenções; fizeram esforços os maiores 
possíveis para cumprir a legislação eleitoral; passado o prazo fatal, 
abrir-se um mês para n realização de convenções em todos os Municí· 

'' 
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pios do Brasil, isto me parece ser, profundamente, incoerente. Por. 
certo, não cstã bem redigido. O texto deverá ser: "as convenções 
municipais, para os Municípios referidos no ari. 19 desta lei"· nestes 
elas seria"_~ realizadas com· uma certa prorrogação. Afora is~. par~ 
cc que va1 haver uma confusão enorme dentro de toda legislação 
eleitoral. 

Eram as considerações que qu .. ria fazer, Sr. Presidente. (muito 
bem!) 

O Sr. Mauro Benevldes {MDB- CE)- Sr. Presidente, peço a 
palavr.a, como L.ldcr. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Bcrievides, que falarã como Líder. 

O SR. MAURO BENEVIDES {MDB - CE. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) _ 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Como autor da emenda agora apreciada pelo eminente Senador 
Lenoir Vargas, sinto-me no dever de prestar alguns esclarecimentos à 
·casa c, sobretudo, a S. Ex•, que se ir.surgc contra esta alteração 
pretendida ao projeto de autoria do nobre Deputado Nunes Rocha. 

Realmente, o projeto de inspiração do representante do Mato 
Grosso, objetivava atingir, exclusivamente, os municípios criados 
naquela Unidade da Federação brasileira. Posteriormente, com 
emenda do Senador Adalberto Sena, pretendia-se dar uma rcdação 
mais explícita a esse dispositivo, diante de problema suscitado no 
Estado do Acre, quando municípios, embora criados só foram 
instalados no ano de 1976. ' 

Se é certo que a minha emenda, elasteccndo o prazCI de realiza
ção das convenções municipais para 27 de setembro, tinha um senti
do mais amplo do que restritivo, como pretende o Senador Lenoir 
Vargas, logicamente, o que pretendi foi não apenas beneficiar os 
municípios criados, instalados cm 1976, como também aqueles que, 
por motivo de força maior, não puderam realizar as suas conven
ções partidárias. 

Ora, Sr. Presidente, podemos nós, Senadores e Deputados, 
membros do Congresso Nacional, impedir que se realizem coiwcn
çõcs partidárias para escolha de candidatos a Prefeito c Vicc-Prcfcito 
c Vereadores? O prazo, realmente, para a realização das convenções, 
era expresso, era taxativo; mesmo assim, cm vários Municípios do 
País, devem ter surgido condições impeditivas da rea'nzação dessas 
convenções. E o. que se objctiva, com a emenda, é propiciar a esses 
Municípios a sua integração no processo democrático, porque a 
realização· de convenções, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para a 
escolha de candidatos a Prefeito, a Vicc-Prcfcito c a Vereador:, é uma 
,oportunidade de se vitalizar o processo democrático brasilcito. Daí, 
o grande objctivo da minha proposição, que foi alcançado pelo 
eminente Senador José Lindoso, ele próprio, autor de um projeto da 
maior importância, já tornado cm lei, abrandando as exigências para 
li dcotha de candidatos ~ Prefeito c Vicc-Prefcito c Senadores. E 0 

nobre Senador José Lindoso, se não tivCJSC oferecido parecer favorá
vel a essa emenda, daria a esta Casa uma demonstração de incoerên
cia,-c S.' Ex• jamais sena capaLdC um procedimento dessa ordem, já 
q!Je el!·mesmo, 'ml julho deste ano, abria .perspectivas amplas para a 
realização. das convenções municipais de escolha de candidatos p 

Ptcfcito,. Vicc.rtcfeito.e Senadores .. 

. Expli~·se, portanto, o parecer favorável de S. Ex•, que se 
aJusta, admiravelmente, com aquela sua posição anterior, ·autor que: 
é desta lei que passou a viger cm julho deste ano. 

Eram essas as explicações que considerei indispcnsávas, diante 
da argumentação cxpcndida, há poucos instantes, pelo einlncnte 
Senttdor pelo Estado de Santa Catarina. (Muito bem I) 

O Sr. JotÇ LIAdo!IO (ARENA - AM)- Sr. Presidente, ptço a 
palavra paro encaminhar a votação. , 

O SR. PRESIDE~TE 1M arcos Freire)- Concedo a palavra. ao 
nobre Senador JoM: Lindoso, pua encaminhamento de votaçio. ' 

O SR. JOS~ LINDOSO (ARENA- AM. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, entendo que de 
certo modo, hã uma procedência nas prcocupaçõcs do Senador 'Le
noir Vargas. 

O problema se me afigura de técnica legislativa, com projcção 
no processo de interpretação de lei, nesta altura, é preciso dizer que 
agradeço a generosa colocação do nobre Líder Senador Mauro Bcne· 
vides, mas confesso que o meu entendimento é restritivo, embora 
não sinta necessidade de modificar o texto da sua emenda agora 
como artigo 29 ' 

Quando rejeitamos a Emenda n9 4, do nobre Senador Mauro 
. Bcncvidcs, pretendemos, realmente, resolver o problema dós muni
cípios criados e instalados. A ementa da lei é restritiva, ela não ofere
ce nem aquela circunstância de dar outras providências, ela amarra a 
este caso, isto é, a u~ e~tendimcnto de que nós estamos'legislando 
para um caso excepcional, de novos municípios, os quais queremos 
inclusive, ver politicamente completado o seu processo de estru: 
turação jurídico-politica com as eleições municipais. E essas conven
ções municipais, portanto, são aquelas que dizem respeito a esses 
municípios; mesmo porque~ o caso avenÍado pelo nobre Senador 
Mauro Bcncvidcs, já tentamos resolver através da Lei n9 6.349, de 
julho de 1969, que estabelece as convenções, na base da resolução do 
corpo de filiados do partido. 

. Assim c<ilocando o problema, dou os esclarecimentos, como 
Relator da matéria, de que nós não pretendemos alargar, porque 
tememos aquilo que é uma preocupação permanente do Senador Ita
mar Franco, isto é, tumultuar o processo administrativo da Justiça 
Eleitoral, nessa matéria. Achamos, portanto, que o problema há de 
se circunscrever aos casos nomeados no artigo I 9 

Essa a observação a fazer. {Muito bem!) 

O Sr. Otair Bec:ker {ARENA- SC)- Peço a palavra, Sr. Presi
dente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE {Marcos Freire)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Otair Bcckcr, para encaminhamento de votação. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Os esclarecimentos que acaba de nos prestar o eminente Líder 
nos tranqUiliza, pois disse muito bem o Sr. Senador Itamar Franco 
não ser possível que em 1978, a essa época, estejamos aqui a modi
ficar a legislação eleitoral. Com todo o respeito, apreço c admiração 
que tenho pelo. eminente Líder Scnaddr Mauro Bcncvides, cabe-me 
dizer aqui que, se a esta altura permitirmos que as convenções pos
sam ser realizadas até 27 de setembro, estaremos como que cxter· 
minando com o instituto dos prazos, c desrespeitando a tantos quan
tos se esforçaram c ultrapassaram todo sorte de dificuldades para. 
realizarem as convenções até à data de 27 de agosto. 

Desta forma, quero deixar também a minha integral solidanc
dadc ao meu companheiro dé bancada, Senador Lenoir Vargas, ~ 
acrescentar que não _concordo com a extensão das convenções almr 
daqueles municípios que foram criados ou instalados no prcscnt4 
ano. {Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) Aprovado. 

f: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 54, DE 1976 
(N9 2.558-B/76, na Casa de origem) 

Flxa prazo para domlcnlo eleitoral e nnaçio partld'rl• 
para as eleições municipais de 1976. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. )9 Nas eleições muniCipaiS a se rcali:a:arcm cm 197~. para 
Prefeito, Vicc-Prefcito c Vereador de Municípios qriados cm ·J976·, 0 
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cundiduto deverá estar filiado ao Partido, no Município em que 
concorrer, pelo prazo de 3 (três) meses untes da data da eleição. 

Parágrafo único. O domicilio eleitoral para as eleições 
referidas neste artigo, poderá ser o do município do qual se originou 
ou se desmembrou o novo município. 

Art. 2~ Esta Lei entrará em vigor nu datu de sua publicaçilo, 
revogadas as disposições em contrário. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG)- Sr. Presidente, peço a 
V. Ex• que seja registrada minha abstenção. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- V. Ex• será atendido. 

O SR. I'RESmENTE (Marcos Freire) - Passa-se à votação, 
em globo, das Emendas n~s 2 e 3, de parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) Aprovadas. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 

EMENDA N92 

Inclua-se, onde couber: 

"Art. As convenções municipais, para escolha dos 
candidatos .às elei.cões de 15 de novembro de 1976, poderão 
ser realizadas até o dia 27 de setembro." 

ErvtENDA N93 

Inclua-se, onde couber: 

"Art. Nas eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e Ve-
reador, o prazo para filiação partidária do candidato. até 21 
(vinte e um) anos de idade será reduzido à metade." 

O SR. !'RESIDENTE (Marcos Freire)- Passa-se à votação da 
subemenda da Comissão de Constituição e Justiça à Emenda n9 I, de 
plenário. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a subemenda constante d.o 

parecer da Comissão de Constituição e Justiça, há pouco proferido 
peló Sr. Senador José Lindoso, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) Aprovada. 

Em conseqüência, fica prejudicada a emenda. 

O SR. I'RESIDE:'IITE (Marcos Freire) - Em votação a 
Emenda n9 4, com parecer contrário da Co~issão de Constituição e 
Justiça .. · 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) Rejeitada. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N94 

Art. Nas eleições de 15 de novembro deste ano, nos municí-
pios onde os partidos políticos não houverem organizado diretórios, 
nem conseguido a filiação partidária mínima para realização. das con
venções a que se refere a Lei n9 6.340, de 7 de julho de 1976, a escolha 
dos candidatos se fará-através de Comissões Provisórias designadas 
pela Comissão Executiva Regional, cujos membros investir-se-ão das 
prerrogativas atribuídas aos convencionais. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) -Aprovado o projeto, 
salvo o parágrafo único do seu art. J9; as Emendas n9s, 2 c 3 de plená
rio; e a subcmenda da Comissão de Constituição c Justiça à Emenda 
n9 I, a matéria vai à Comissão de Rcdação. 

O SR. !'RESIDENTE (Marcos Freire) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 !!2, de 1974 (n' 10463-B/73, na origem), que institui a 
"anotação de Responsabilidade Técnica" na Prestação de 
Serviços de Engenharia, de i\rq11itcturn c Agronomia, .c dá 
outras providências, tendo 

:ARECERES, sob n9s, 116, 117 c 518, de 1975, das 
Com1ssões: 

- de Legislação Social, favorável ao Projeto, com a 
Emenda que apresenta de n9 1-CLS; 

-de Finanças, favorável ao Projeto e contrário à Emen
da da Comissão de Legislação Social; e 

-de Economia, (audiência solicitada em Pknário), favo
rável ao Projeto com a Emenda que apresenta de n9 2-CE. 

Antes de colocar o item 2 da Ordem do Dia cm votação, cumpre 
à Presidência prestar alguns esclarecimentos ao Plenário, 

O Projeto de Lei da Câmara n9 82/74 quando incluído cm 
Ordem do Dia. na sessão de 13 de novembro de 1975, teve a sua vo
tação adiada, a requerimento do Sr. Senador Petrônio Portella, para 
audiência do Ministi:rio do Trabalho. Decorrido, entretanto, o prazo 
regimental sem que aquele Ministério se manifestasse sobre a pro
posição, a diligência fci dispensada pelo Plenário no dia 25 de junho 
de 1976. 

Tendo, todavia, chegado na presente data as informações solici
tadas, a Presidência determina a s.ua anexação ao projeto c a sua lei
tura pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lido o seguinte 

AVISO/GM Nv464 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Dinarte Mariz 
Digníssimo )9-Secretário do 
Senado Feder•l 

Excelentíssimo Senhor )9-Sccretário: 

Em 31 de agosto de 1976 

Em atenção ao Oficio SM/626, de 20 de novembro de 1975, pelo 
qual foi-nos solicitada ~udiência sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n9 82, de 1974, no Senado (n9 1.463-B, de 1973, na Casa de origem), 
encaminhamos a Vosso Excelência o Parecer da Consultoria Jurídica 
deste Ministério do Trabalho, que conclui pela necessidade de ser 
oferecida Emenda Substitutiva ao projeto. --

Por estarmos de acordo com os termos do citado Parecer, bem 
como com o Substitutivo que o acompanha, submetemos o mesmo à 
apreciação dessa Egreja Casa Legislativa, como 'subsídios para uma 
melhor solução da matéria. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os 
protestos de estima c distinta consideração. -·Arnaldo Prieto. 

Projeto de Lei n~ 82/74 
Procedência: Câmara dos Deputados 

Complementa a Lei n9 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 
c instituí o fundo de assistência aos en~:cnheiros, arqultetos. 
a~:rcinomos c rcspcctiYas familías. 

PARECER N9 162/75 

De iniciativa do ex-Deputado lldélio Martins, o Projeto de Lei 
cm referência, ora nó Senado Federal, visa a uma complcméntaçào 
da Lei nv 5.194, que dispõe sobre o exercício profissional da cngc· 
nharia, arquitetura c agronomia, e a instituir um fundo de assistênaja 
de carátcr nitidamente social, cm beneficio dos associados dos Consc· 
lhos Regionais de Engenharia, Arquitctura c Agronomia, c de seus 
dependentes. 

2. O Projeto estabelece que todos c quaisquer contratos para 
prestação dos serviços profissionais. referentes à engenharia, arquitc· 
tura ou agronomia ficarão condicionados a prévia "anotação de 
rc~onsabilidadc técnica", a cargo do CREA com "jurisdição sobre 
o local da obra ou serviço". Ratificando, assim, as normas consubs· 
tanciadas na Resolução"' 194, do Comclho Federal de Engenharia 
Arquitetura c Agronomia, vigente desde 22 de maio de 1970, a propo 

I· 
I 

I 
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siçilo tem mérito nilo só de transformar a matéria em disposição de 
lei, mas também de lhe proporcionar melhor ti:cnica legislativa. 

3. Quanto às inovações, há que se destacarem a autorização 
pura o CONFEA fixar no Regimento de Custas, previsto no art. 70 
da Lei n9 5.194, os emolumentos a serem cobrados pelos CREAs, 
pela incumbência da "anotação de responsabilidade técnica", e a 
instituição de uma taxa equivalente a 1/20 (urn vigésimo) do salário 
mínimo local, a ser cobrada juntamente com os emolumentos, e des
tinada "a um fundo de assistência dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos. que sé:rã administrado por entidades regionais, designa
das para esse fim, na forma do disposto em regimento interno 
próprio" (art. 39, parágrafo único). · . 

4. A elaboração do regimento interno do fundo de assistência 
ficaria a cargo da Federação Brasileira de Associações de 
Engenhciro.s, Instituto de Arquit~os do Brasil c Federação das Asso
ciações de Engenheiros Agrônomos do Brasil (ar!. 49), e a aplicação 
dos recursos ficaria na dependência de uma supervisão de um Conse
lho constituído de membros representantes dessas mesmas entidades. 

S. Em erudito parecer, na Comissão de Economia do Senado 
Federal, o Senador Roberto Saturnino, após o Projeto ter sido apro
vado por "todas as doutas Comissões competentes da Câmara e 
desta Casa", ressaltou que "da análise detida da proposição em 
pauta, a nosso ver, três aspectos negativos merecem ser corrigidos, a 
fim de aperfeiçoá-la, com meios adequados e legais necessários a lo
grar aos elevados objctivos a que se propõe cumprir." E acrescentou 
o Senador numinense:. 

"8. Esses aspectos decorrem dos parágrafos únicos dos 
artigos 39 e 49 da matéria examinada, c são os seguintes: 

I) A importância a ser cobrada juntamente com os 
emolumentos da ART, para constituição do fundo de assis
tência dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, com base 
no salário mínimo regional, é incompatível com os dispostos 
na Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975, fJUe "estabelece a 
descaracterização do salário mínimo como fator de correção 
monetária e acrescenta parágrafo único ao art. 19 da Lei 
n9 6.147,de29denovembrodc 1974": 

2) Por se tratar de matéria de ordem geral, é descabida 
(sic) as determinações a serem cumpridas por entidades de 
direito privado, como a FEBRA E, o IAB c a FAEB; e 

3) Adicionar à ART um ânus para a assistência desses 
profissionais, constitui uma norma sem respaldo legal. 

9. No sentido de tornar matéria tão relevante, adequa
da aos propósitos que se pretende disciplinar, é que apresen
tamos uma Emenda, no sentido· de suprimir o salário mínimo 
regional como parâmetro para a importância a ser cobrada 
con fins de constituição do fundo de assistência, de retirar os 
ânus impostos aos profissionais pela destinação de par!~ da 
ART para a promoção social e assistencial dos Engenheiros, 
Arquitetos e AgrônÕmos e, Íinalmente, transferir a respon
sabilidade das determinações a serem cumpridas para uma 
autarquia de personalidade jurídica de direito público e sujei
to à supervisão ministerial." 

6. Finalmente, o ilustre Senador apresentou a Emenda n9 

2-CE, vazada nestes termo~: 

"Dê-se a seguinte redaçào aos artigos 49 c 59 c aos pará
grafos únicos dos artigos 39 c 49 do Projeto: 

Art.39 ........................................ . 
Parágrafo único. A importância de um quinto da arre

cadação correspondente à "anotação de responsabilidade 
têcniciJ", reverterá cm favor da promoção social c assistencial 

Ar!. 4Y A .Federação Brasileira de Associações de Engc· 
nheiros, o Instituto de Arquitetos do Brasil c a Federação das 
Associações de Engenheiros Agrônomos do Brasil elabora
rão as.normas sociais e assistenciais a que se refere o parágra
fo anterior, definindo-lhe as responsabilidades, incluindo, se
gundo as viabilidades dos seus recursos: 

I - auxilio aos profissionais d~• áreas de Engenharia, 
Arquitctura c Agronomia, cm caso de penúria, desde que 
comprovada a situação c a inexistência de meios para obter 
recursos por outra forma; ' 

11 - auxílio à famllia do profissional fal~cido, das á
reas referidas no item I, comprovada a falta de recursos da 
mesma; 

l1l - concessão de bolsas de estudo para cursos de 
Engenharia, Arquitetura c Agronomia, inclusive aos órfãos 
'dos profissionais das áreas citadas, na hipótese do item 11 des
te artigo. 

Parágrafo único. A aplicação de recursos terá a super
visão do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura c 
Agronomia. 

Art. 59 Até o dia 15 do mês seguinte à sua arrecadação, 
as importâncias que se reverterão em favor da promoção so
cial c assistencial dos engenheiros, arquitctos c agrônomos, 
serão transferidas às entidades executoras designadas na for
ma do art. 39, parágrafo único." 

7. Não se nos afigura a existência de óbice de qualquer nature
za, muito menos constitucional, para que a matéria pertinente aos 
emolumentos c à instituição da taxa (1/5 'da arrecadação) destinada 
ao questionado "fundo de assistência" possa vir a ser regulada por 
lei ordinária. Por 1sso não cabe, data venia, ao argumento de que, nes
sa parte, se verificaria "uma norma sem respaldo legal" 

8. Note-se que, enquanto a taxa para constituição do "fundo de 
assistência" está sendó instituída para,.cm contrapartida, fazer frente 
ao pagamento de beneficies, em situações excepcionais, aos engcrthci
ros, arquitetos ou agrônomos c aos seus dependentes comprovada
mente necessitados, a "anotação de responsabilidade técnica" c a 
cobrança dos emolumentos constituem matéria de simples complc· 
mcntação da Lei n9 5.194, haja vista o seu art. 70, que dispõe 
genericamente sobre a competência do CONFEA para baixar "reso
luções estabelecendo o Regimento de Custas e periodicamente, quan
do julgar oportuno", prdmover sua revisão. 

9. Por outro lado, tratando-se de assunto de grande alcance so
cial c humano, que, evidentemente visará à melhoria da condição so
cial, senão de. toda a classe de enscnhciros, mas, seguramente, de 
parte dela, preenchendo algum'as lacunas da legislação prcvidcnciá
ria cm vigor, permitimo-nos anexar uma minuta de Projeto, para 
cuja elaboração acompanhamos os mesmos cri:érios das caixas já 
instituídas no âmbito das Ordens dos Advogados c da classe médica, 
esta quanto a São Paplo. 

I O. Ademais, procuramos dar as reais dimensões da taxa de con
tribuição c dos beneficios, bem assim fixar as atribuições e responsa
bilidades dos órgãos que deverão gerir o citado "fundo de assistên
cia" e do que deverá supervisionar a aplicação dos seus recursos, sem 
qualquer comprometimcnio do espírito do Projeto original. . 

II. Parece-nos claro que não se pode arrc;cadar, compulsona
mcntc, qualquer taxa para entregá-la à administração de as.sociaçõcs 
de carâtcr civil, sem obrigação de prestarem contas ao Tnbunal de 
Contas da União. As entidades arroladas no projeto original não 
cst~o sujeitas a qualquer espécie de fiscalização pelos poderes públi· 
cos. 

dos Engenheiros, Arquitctos c Agrônomos, cuja execução, o 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitctura c Agronomia 
delegará i1 Fcdcraç~o Brasileira de Associações de Enge
nharia, ao Instituto de Arquit~lura do Brasil c i1 Fcdcraç~o 
das Associações de Engenheiros e Agrônomos do Brasil, na 
forma do disrosto cm regimento interno rróprio. 

12. Assim, sô dois tipos de administrações poderiam ser admiti· 
das para o "fundo". A primeira seria a competência ficar vincula· 
da ao próprio CREA interessado, elegendo-se nas comrosiçàes de 
diretorias, os dirctorcs para execução: a segunda, seria a criaç~o de 
uma Fundação, o que, afinal, burocratizaria excessivamente o mte· 
ma. 



-382-

13: O projeto, se aprovudo, inovurá os objetivos legais dos 
CREAs. Nadu impede que tal "corra, alcançando-se até vantujosu 
medida assistencial, desde que o Fundo não se venha a transformar 
em parceiro concorrente do sistema prcvidenciário existente, o que 
seria desaconselhável. 

14. Dentro do princípio de que uo bcneflcio deve: corresponder 
um ónus individual, 6 razoável que se: crie a figura do ·associado do 
"Fundo", o que para u~ufruir do que se pretende dar, teria que cola· 
borar para sua manutenção, com jóias e anuidades. 

15. Limitados os beneflcios a certos tipos de auxílios, nenhum 
de caráter permanente, será admissível permitir sua existência, 
ampliando-se: com o Fundo, a finalidade original do CONFEA e 
CREAs. 

16. Embora não se crie especificamente uma taxa de sustenta 
ção, prevê-se a destinação da quinta parte da arrecadação das ARTs 
para fazer composição de sustento financeiro do Fundo. Na medida 
das necessidades haverá os reajustes dos valores agora em vigor que 
terão que ser contidos em limites razoáveis, a fim de evitar que, para 
se alcançar a um determinado objetivo, venham a ser criadas 
dificuldades àqueles que necessitam dos trabalhos profissionais gru
po beneficiado. Daí a necessidade de serem as ARTs homologadas 
pelo CON FEA, para que se dê tratamento uniforme ao problema. 

17. Para o tipo de serviço que se quer prestar, pois, parece-nos 
que caberia a limitação ao seguinte: auxilio mensal, por incapacidade 
flsica temporária; auxílio especial, para atender a dificuldades excep· 
cionais: pecúlio; auxílio para bolsas de estudo reembolsáveis, auxílio 
reclusão, e, finalmente 'assistência médica ou farmacêutica, quando 
viáveis. 

IS. É de se salientar que as entidades que se pretendia fossem as 
responsáveis pela administração do Fundo, figuram na administra· 
cão do CONFEA e CREAs, razão pela qual, afinal, de certa forma, 
se preserva a originalidade do proposto. 

19. Assim, temos a honra de oferecer emenda substitutiva ao 
projeto, que contém as sugestões acima, ao mesmo tempo em que 
opinamos contrariamente ao projeto, como está concebido e em 
tramitação no Senado Federal. 

Em li de nobembro de 1975.- Marcelo Pimentel, Consultor 
Jurídico. 

MTb • 301.049/76 
lnteress:tdo: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agro· 
no mia 

Mútua dos profissionais de Engenharia. Exame do 
ankprojcto proposto pelo Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitctura c Ar;ronomia 

PARECER N9 66/76 

Apre~cnta o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura c 
Agrono~11~ ~.ovas .s~gcstões p~ra se chegar a uma fórmula final que 
atcn_da. a t~eta ongmal de crtar-se uma Caixa de Assistência aos 
JlrOft~StOn:us por ele nscaJizadOS. 
. 2. A nova proposta aproxima-se da que oferecemos como ~ub~

tiluttvo . 

. J. Contudo, nàoJ é aceitável a idéia de criar-se uma Caixa. A~ 
~:ttxas_ de. caritt~r rrofissional foram extintas pela Lei Orgânica da 
I rcvtdcn.:ta Soctal. que incorporou as remanescentes c transformou
as cm Institutos. Não seria aceitável um retorno ao passado, hem 
como. aproxi':"ar-se muito o que se pretende da organização previ
denctarta nactonal. ,;~modo a estabelecer confusões. 
. 4. As~im, o ideal seria denominar-se a entidade de Mútua ou 
~un~o. evttando-sc a denominação que invadisse a área do Instituto 
Nactonal de Previdência Social. 

5. bt;uno~ de acordo com a criação de uma só entidade. vincu
lada ao Conselhll'Fedcral de Engenharia, Arquitctura c Agronomia, 
0 qu.:. clc!lvamcntc, f:tcilitará administrativamente sua existência. 

6. Outrossitn, entendemos que sendo apêndice do Conselho 
l·cdcntl de Engenharia, Arquitctura c Agronomia, nào se justifica 0 

pagamento de honorários ou vencim~:ntos, o qu~: desvirtuuri~ o cará· 
ter assistencial da mesma. 

7. Também há de ser considerado que nilo pode caber só ao 
CONFEA a competência para fixar os valores da ART, pois há de 
licur sob controle do Ministro de Estudo, como demento moderador. 

H. Rdativamcntc ao auxilio pecuniário temporário, não pode 
deixar c:lc: de ser, c:m tese, rcc:mbolsâvcl: Se: o objetivo é: assistir a um 
prolissional, cm caráter de emergência, cessada esta, é de se providen
c.iar o reembolso, na forma que for estabelecida. 

9. Nestas condições, propomos o substitutivo em anexo. 
Em 14 de abril de 1976. - Marcelo Pimentcl, Consulior Jurí· 

dico. 

PROJETO DE LEI N• 

Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na 
prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agro
nomia. Autoriza a criação, pelo CONFEA, de uma Mútua de 
Assistência Profissional e dá outras providências". 

Art. 1~ Todo contrato, escrito ou verbal para a exec"ução de a· 
bras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referente à 
Engenharia, à Arquitetura c à Agronomia fica sujeito à "Anotação 
de Responsabilidade: Técnica". 

Art. 29 A "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART) defi
ne para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendi
mento de Engenharia, Arq uitetura e Agronomia. 

§ I• A "ART" será cfetuada pelo profissional ou pela empresa 
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CREA), de acordo com Resolução própria do Conselho Federal de 
Engenharia. Arquitetura e Agronomia (CONFEA). 

§ 29 O CON FEA fixará os critérios e os valores das taxas da 
"A RT", ad rcfcrendum do Ministro do Trabalho. 

Art. 39 A falta da "ART" sujeitará o profissional ou a empresa 
it multa prevista na alíne:t a do art. 73 da Lei número 5.194, de 24 de 
dczcm bro de 1966, e demais comi nações legais. 

Art. 4~ O CON FE,\ fica autorizado a criar, nas condições esta· 
belccidas nesta lei. uma Mútua de Assistência dos Profissionais da 
Engenharia, Arquitctura c Agronomia, sob sua fiscalização, registra· 
dos nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agro· 
nomia. 

* I~ A Mútua, vinculada diretamente ao CON FEA, terá persa· 
nulidade jurídica e património próprios, sede em Brasilia, c rcpre· 
sentaçõcs junto aos CREAs. 

§ 2~ O Regimento da Mútua setá submetido à aprovação do 
Ministro do Trabalho. pelo CON FEA. 

Art. 5~. A Mútua será administrada per uma Diretoria Execu· 
tiva, composta de 5 (cinco) membros. sendo 3 (três) indicados pelo 
CONFEA e 2 (dois) pelos Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitctura c Agronomia, na forma a ser fixada no Regimento. 

Art. 6'' O Regimento determinará as modalidades da indicação 
c as funções de cad<i membro da Dirctoria Executiva, bem como o 
modo de substituiçiio, cm seus impedimentos c faltas, cabendo ao 
CONFEA a indicação do Dirctor-Prcsidcnte c, aos outros Dirctores 
a escolha, entre si, dos ocupantes das demais funções. 

A rt. 79 Os mandatos da Dirctoria Executiva serão coin· 
cidcntes com os do CON FEA. sendo gratuito o exercício das funções 
.:orrcspondcntcs. 

Art. s~ Os membros da Dirctoria Executiva somente poderão 
ser destituído,, por decisão do CON FEA. tomada cm rcuniiio sccrc· 
ta. e~pcdalmcntc convocada para esse fim. c por maioria de 2/J (dois 
terços) dos membros do Plcnúrio. 

1\rt. 'I~ Os membros da Dirctoria tomarão posse perante 0 
CONFIA 

,\rt. 10. O património da Mútua scrtt arlicado cm títulos do~ 
Governos Federal c Estaduais ou por eles garantidos, Carteiras de 
Poupança, garantidas pelo Banco Nacional da l·lahitaç<io, Obriga-
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çõçs do T~souro Nacional, imóveis e outras aplicações facultadas 
·por l~i. pura .órgãos da mçsma naturçza. 

Parágrafo único. Para aquisição c alienação de imóveis, haverá 
prévia autorização do Ministro do Trabalho. 

Art. 11. Constituirão rendas da M útuu: 
1- 1/5 (um quinto) da taxa de "Anotação de R~sponsabilidade 

Técnica"; 
11 - Uma contribuição dos associados, cobrada anual ou par-

celadamçntc e recolhida simultaneamente com a devida acis 
Conselhos Regionais de: Engenharia, Arquitetura c Agronomia; • 

III - Doações, legados e quaisquer valores adventícios, bem 
como outras fontes de renda eventualmente instituídas em lei: 

IV- Outros rendimentos patrimoniais. 
§ 1 Y A inscrição do profissional na 'Mútua dar-se-.á com o 

pagamento da primeira contribuição, quando será preenchida pelo 
profissional sua ficha de Cadastro Geral, e atualizada nos 
pagamentos subseqUentes, nos moldes a serem estabelecidos por Re· 
solução do CONFEA. 

§ 2Y A inscrição na Mútua é pessoal e indep.endente de inscriç-:io 
profissional c os benefícios só poderão ser pagos após decorrido um 
ano do pagamento da primeira contribuição. 

Art. 12. A Mútua, na forma do Regimento, e de acordo com 
suas disponibilidades, assegurará os seguintes benefícios e prestàções: 

1 - Auxílios pecuniários, temporários c reembolsáveis, aos 
associados comprovadamentc necessitados, por falta eventual de tra
balho ou invalidez ocasional; 

11 -Pecúlio às viúvas e filhos menores de associados; 
III - Bolsas de estudo aos filhos de associados carentes de 

recursos; 
IV- Assistência médica, hospitalar-e dentária, aos associados e 

seus dependentes, sem caráter obrigatório, desde que reembolsável, 
aindn que parcialmente; 

V - Facilidades na aquisição, por parte dos inscritos, de equi· 
pamentos e livros úteis ou necessários ao desempenho de suas 
atividades profissionais; 

VI- Auxílio funeral. 
§ IY A Mútua poderá financiar, exclusivamente para seus 

associados, planos de férias no pais ejou de seguros de vida, 
acidentes ou outros, mediante contratação. 

§ 2v Visando à satisfação do mercado de trabalho e à racional i· 
zaçào dos beneficias contidos no item I deste artigo, a Mútua poderá 
manter serviços de colocação de mão-de-obra de profissionais, se~s 
associados. 

§ 3Y O valor pecuniário das prestações assi~tr:nciais variará até o 
limite máximo constante da tabela a ser aprovada pelo CONFEA. 
nunca superior à do INPS. 

§ 4Y O auxilio mensal será concedido em dinheiro por tempo 
não 'superior a seis meses, desde que comprovada a evidente neces· 
sidadc para sobrevivência do associado ou de sua família. 

§ 5Y As bolsas serão sempre reembolsáveis ao fim do curso, com 
juros c correçào monetária, fixados pelo Conselho Federal. 

§ 6Y A ajuda farmacêutica, sempre reembolsável, poderá ser 
concedida, em carátcr excepcional, desde que comprovada a 
impossibilidade momentânea de o associado arcar com o ônus 
decorrente. 

§ 79 Os beneficias serão concedidos proporcionalmente às neccs· 
sidadcs do assistido c, os pecúlios, em razão das contribuições do 
associado. 

§ 8Y A Mútua poderá estabelecer convênios com entidades 
prcvi.denciárias, assistcnciais, de seguros e outros facultados por lei, 
para atendimento do disposto neste artigo. 

Art. 13. Ao CONFEA incumbirá, na forma do Regimento: 
1- A supervisão do funcionamento da Mútua; 
11 - A fiscalização c a aprovação do Balanço, Balancete, 

Orçamento c da prestação de contas da Dirctoria Executiva da M~
tua; 

III- A elaboração c a aprovação do Regimento da Mútua: 

1 V-,\ indicação de 3 (tr~s) membros da Diretoria Executiva: 
V- A fixação da remuneração do pessoal empregado pela 

Mútua; 
VI- A indicação do Diretor-Presidente da Mútua; 
V 11 -A lixação, no Regimento, d<t contribuição prevista no 

item II do urtigo li; 
VIII- A solução dos casos omis>OS ou das rlivergéncias na 

aplicação desta lei. 
Art. 14. Aos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitctura e 

Agronomia, e na forma do que for estabelecido no Regimento, 
incumbirá: 

1- Recolher à Tesouraria da Mútua, mensalmente, a arre· 
cadação da taxa c contribuição previstas nos itens I c 11 do artigo li 
da presente lei; 

11 - Indicar os 2 (dois) membros da Diretoria Executiva. nu 
forma a ser fixada pelo Regimento. 

Art. 15. Qualquer irregularidade na arrecadação, na con· 
cessão de beneficias ou no funcionamento da Mútua, ensejará a inter· 
vcnçào do CONFEA, para restabelecer a normalidade, ou do Mi· 
nistro do Trabalho, quando se fizer necessária. 

Art. 16. No caso de dissolução da Mútua, seus bens, valores e 
obrigações serão assimilados pelo CON FEA, ressalvados os direitos 
dos associados. 

Parágrafo único. O CONFEA e os Conselhos Regionais res· 
penderão solidariamente pelo deficit ou dívida da Mútua, na 
hipótese de sua insolvência. 

Art. 17. De qualquer ato da Diretoria Executiva da Mútua ca· 
berá recurso, com efeito suspensivo, ao CONFEA. 

Art. 18. De toda e qualquer decisão do CONFEA referente à 
organização, administração e fiscalização da Mútua caberá recurso, 
com efeito suspensivo, ao Ministro do Trabalho. 

Art. 19. Os empregados dos Conselhos Federal e Regionais de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia e da própria Mútua, poderão 
nela se inscrever, mediante condições estabelecidas no Regimento. 
para obtenção dos be~e~cios previstos nesta Lei. . 

Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRE;.SIDENTE (Marcos Freire)- Sobre a mesa, requeri
. menta que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

I:: lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N9390, DE 1976 

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea c do art. 310 do 
Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de 
Lei da Câmara n9 82, de 1974, que institui a "anotação de Responsa
bilidade Técnica" na Prestação de Serviços de Engenharia, de A rqui
tctura e Agronomia, e dá outras providências, a fim de ser feita na 
sessão de 15 de setembro próximo. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1976. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- De acordo com a deli· 
beraçào do Plenário, a· matéria figurará na Ordem do Dia da Sessão 
de 15 de setembro. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Item 3: 

Discussão, cm turno único, do Projç;o de Resolução n9 
57, de 1976, da Comissão Dirctora, que altera dispositivos d~ 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado 
pela Resolução nY 58, de 1972, tendo 

PARECERES, sob n9s 575 e 576, de 1976, das 
Comissões: 

-de Constituição e ,Justiça, pela constitucionalidade e 
juridiQidadc; c 

-de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
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Não havendo quem queira discuti-lo, c:nçcrro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen· 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) -Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto· de Lei do 
Senado nY 23, de 197S, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que altera a redaçho do art. SSO, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, tendo 

PARECERES, sob nYs S04, SOS c S06, de 1976, das 
Comissões: 

- de Constitui~iio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadc; 

-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lY-Secrctário. 

!: lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO NY391, DE 1976 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requei
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 23, de 
l97S, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do 
art. SSO da Consolidaç-lo das Leis do Trabalho, a fim de ser feita na 
sessão de 30 de setembro próximo. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1976.- Ruy Ssntos. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- De acordo com a deli· 
bcração do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da sessão 
de 30 de setembro. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Item 5: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado nY 7, de 197S, do Senhor Sena
dor Geraldo Mesquita, que dispõe sobre a aplicação, na 
Amazônia Ocidental, dos benefícios previstos na Legislação · 
em vigor, tendo 

PARECER, sob nY 517, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com 

voto vencido, em separado, do Senhor Senador Leite Chaves. 

Em discussão o projeto, quanto à suajuridicidade. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer sentados. 

Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto irá ao Arquivo. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 7, de 1975 

Dispõe sohre a aplicação, na Amazônia Ocidental, dos 
benefícios previstos na legislação em vigor. 

O Congresso Nadonal decreta: 

Art. 19 Aos produtos manufaturados ou beneficiados na 
\mazônia Ocidental c destinados ao consumo interno, aplicam-se as 
isenções previstas no art. 39 do Decreto n9 63.871, de 20 de dczcm· 
•ro de 1968, desde que cumpridos os requisitos previstos nesse 
ncsmo dispositivo legal. 

~ I" Considera-se Amazônia Ocidental, para os fins desta Lei, a 
,rea definida no art. 19, § 19, do Decreto-Lei n9 356, de 15 de agosto 
Jc 1968. 

§ 2• O controle das isenções de que trata este arli!lo scni !'cito, 
nos termos do art. 4• do Decreto nY 63.871. de 20 de dc1cmhro de 
IIJ6H, pelos órgãos locais do Ministério du Fazenda. 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na dutu de sua puhlicaç~u. 
rcvõgadas as disposições cm contrário. 

O SR. I' RESIDENTE (Marcos Freire) -Item 6: 

Discussão. cm primeiro turno (aprcciaçuo prclimin;1r d'a 
constitucionalidade c jurididdade nos termos do art. 296 dll 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nY 83, de 
1976, do Senhor Senador Adalberto Sena. que dá nova rcda· 
çuo ao parágrafo único do art. 513 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, tendo 

PARECER. sob n9 542. de 1976. da Comissão: 
- d.c Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade c 

injuridicidadc, com voto vencido do Senhor Senador Nelson 
Carneiro. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não na vendo quem peça a palavra, encerro a discussuo. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto irá ao Arquivo. 

to seguinte o projeto rejeitado: 

I'ROJETO DE LEI DO SENADO N983, de 1976 

Dá nova redaçào ao parágrafo único. do art. 513 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Dê-se ao parágrafo único do art. 513 da Consoli· 
daçr1o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n9 5.452, de )9 de maio de 1943, u seguinte redução: 

"Art.513 ...................................... . 
Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão. 

aind;l, as prerrogativas de fundar c manter agências de colo
.:acào e de auxiliar o Ministério do Trabalho na fiscalização 
do cumprimento da legislação trabalhist~. no âmbito das 
empresas vinculadas à respectiva categoria profissional." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. I'RESIDE:'ITE (Marcos Freire) - Esgotada a matéria 
da pauta. 

Sobre a mesa, a redacão final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n9 54, de 1976, que será lida pelo Sr. 19-
Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N' 596, DE 1976 
Comissão de Redaçào 

Redaçào final das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n9 54, de 1976 (n9 2.558-B/76, na Casa de origem). 

Relator: Senador José Lindoso 

A Comissão apresenta a redação final das emendas do Sen~do 
ao Projeto de Lei da Câmara n9 54, de 1976 (n9 2.S58-B/76, na Casa 
de origem), que fixa prazo para Domicflio Eleitoral c Filiação 
Partidária para as Eleições Municipais de 1976. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1976. - Danton Jobim, 
Presidente- José Lindoso,- Relator- Orestes Quércia. 

ANEXO AO PARECER N9 596, DE 1976 

Redaçào final das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n9 54, de 1976 (n9 2.558-B/76, na Casa de origem). 
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Emenda n~ I 
(Corresponde à subemcnda da CCJ à Emenda n~ I, de Plenário) 

Dá-se ao caput do art. I~ do projeto a seguinte rcdação: 

"Art. 1~ Nas eleições municipais a se realizarem cm 
1976, para Prefeito, Vicc-Prefcito e Vereador de Municípios, 
criados ou instalados no corrente ano, não tendo sido realiza
das convenções, o candidato deverá estar filiado ao Partido, 
no município cm que concorrer, pelo prazo rlc 2 (dois) meses 
antes da data da eleição." 

Emenda n92 
(Corresponde à Emenda n9 1-CCJ) 

Suprima-se o parágrafo único do art. 19 do Projeto. 

Emenda n93 
(Corresponde à Emenda n9 2, de Plenário) 

Acrescente-se ao projeto o seguinte artigo: 

"Art: 29 As convenções municipais, para escolha dos 
candidatos às eleições de 15 de novembro de 1976, poderão 
ser realizadas até o dia 27 de setembro." 

Emendan94 
(Corresponde à Emenda n9 3. de Plenário} 

Acrescente-se ao projeto o seguinte artigo: 

"Art. 39 Nas eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e V e 
read9r, o prazo para filiação partidária do candidato até 21 
(vinte e um) anos de idade será reduzido à metade." 

Emenda n95 
(De Redação) 

Renumere-se para art. 49 o art. 29 do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Achando-se cm 
regime d~ urgência a proposição cuja redação final acaba de ser lida. 
deve esta ser submetida imediatamente à apreciação do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão. 

(Pausa.) 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sell· 

tados. (Pausa.) 
Aprovado a redação final. 
O projeto voltará à Câmara dos Deputaaos. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Sobre li mesa, a reda
ção final do Projeto de Resolução n9 57, de 1976, apreciado na 
Ordem do Dia da presente Sessão e que, nos termos do parágrafo 
único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção do 
Plenário, será lida pelo Sr. !9-Secretário. (Pausa.) 

t lida a seguinte 

PARECER N9597, QE 1976 
Comissão de Reda~à11 

Reda~ào final do Projeto de Re~olu~ào n9 57, de 1976. 

Relator: Senador Orestes Quércia 

A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Resolução 
n9 57, de 1976, que altera dispositivos do Regulamento Administra ti~ 
vo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1976. - Danton Joblm, 
Presidente - Ore~tes Quércia, Relator - Otto uhmann - Vlr~~:nlo 
Távora. 

ANEXO AO PARECER NY 597, DE 1976 

Redac;iio final do Projeto de Resolu~ào n9 57, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, __ 
-------· Presidente, nos termos do art. 52, inciso 
30 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

Resolu~ào n9 , de 1976 

Altera dispositivos do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, aprovado pela Resolu~iio n9 58. de 1972. 

O Senado Federal resolve: 

Art, 19 Os arts. 45 a 53 do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de lO de novembro 
de 1972, passam a vigorar com a seguinte rcdação: 

"Art. 45. São Órgãos Supervisionados: 
I- Centro de Informática c Processamento de Dados. 
II -Centro Gráfico .. 

SUBSEÇÃO I 

Do Centro de Informática e Processamento de Dados. 

Art. 46. Ao Centro de Informática e Processamento 
de Dados do Senado Federal - PRODASEN, compete 
planejar, projetar, desenvolver e executar o tratamento de 
informações e o processamento eletrõnico de dados, visando 
ao incremento quantitativo e qualitativo e à racionalização 
dos fluxos de informações como condição básica para a 
moJernização das atividades administrativas e legislativas do 
Senado Federal. 

§ 19 O PRODASEN poderá executar os serviços 
referidos no caput deste artigo, para outros órgãos <lo Poder 
Legislativo e para entidades públicas e privadas, na forma de 
convénios que venham a ser celebrados. 

§ 29 Com o propósito de garantir a eficácia no cumpri
mento de suas finalidades, o PRODASEN estabelecerá 
formas de articulação e relacionamento com os órgãos 
administrativos e legislativos do Senado Federal e com os 
órgãos ou entidades com os quais mantiver convénios, 
oferecendo o apoio necessário à participação destes nos 
sistemas desenvolvidos, incluída a formulação e execução de 
programas de treinamento, a alocação de pessoal, o estudo 
de novos métodos de trabalho e o controle da· geração e 
manutenção de sistemas. 

§ 39 São órgãos do Centro de Informática e Processa-
mento de Dados do Senado Federal- PRODASEN: 

I - Conselho de Supervisão. 
II - Diretoria Executiva. 
Art. 47. Ao Conselho de Supervisão do PRODASEN 

compete estabelecer, dentro da orientação fixada pela 
Comissão Diretora, as diretrizes e normas da politica de ação 
do PRODASEN nas áreas administrativas, financeira, de 
informática e processamento de dados; propor ao Presidente 
do Senado Federal a indicação do Diretor-Executivo; apre
ciar e submeter à aprovação da Comissão Diretora do Sena
do Federal a previsão da despesa anual do PRODASEN, 
para ser incluída no Orçamento do Senado Federal, bem 
como a proposta de orçamento interno do Fundo especial do 
órgão e suas alterações no decorrer do exercício; apreciar e 
encaminhar à Comissão Diretora os balancctes, o balanço 
anual c a prestação de contas, inclusive, o relatório anual de 
atividadcs; autorizar a celebração de contratos de aquisição 
ou locação de equipamentos de processamento e transmissão 
de dados, inclusive de microfilmagem; aprovar as tabelas de 
custos dos serviços executados pelo PRO DAS EN; aprovar o 
plano de pessoal do PRODASEN c suas faixas salariais; exer-
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cc:r outrss atribuições que lhe venham a ser deferidas pela 
Comissão Diretora do Senado Federal. 

Parágrafo único. ~ órgão do Conselho de Supervisão 
do PRODASEN, a sua Secretaria, à qual compete a execução 
das tarefas burocráticas ncccssãrius ao cxcrcfcio das atribui
ções conferidas a esse órgão colegi~do. 

Art. 48. Ã Diretoria Executiva compete: realizar a 
integração administratiya do PRODASEN .• estabelecendo as 
normas internas c as medidas· indispensáveis ao funciona
mento dos órgãos de sua estrutura,; assessorar, no que tange 
às atribuições do PRODASEN. a Coníisslio Diretora na 
formulação da politica de modernizaÇão administrativa c 
legislativa do Senado Federal, proporcional)do, inclusive, os 
estudos técnicos c os serviços necessários à sua consecução; 
elaborar c submeter ao Conselho de Supervisão as dirctrizcs e 
normas da política de ação do PRODASEN nas áreas 
administrativas, financeira, de informática c de processa
mento de dados; elaborar e encaminhar ao Co'nselho de 
Supervisão a previsão da despesa .tnual do PRODASEN, 
para inclusão no orçamento do Senado Federal, assim como 
a proposta de orçamento interno do Fundo especia! do órgão 
e suas alterações no decorrer do' exercfcio; encaminhar ao 
Conselho de Supervisão os balancetes, o balanço· anual do 
PRODASEN, para inclusão no orçamento do Senado Fe
deral, assim como a proposta de orçamento interno do 
Fundo especial do órgão e suas alterações no decorrer do 
exercício; encaminhar ao Conselho de Supervisão os 
balancetes, o balanço anual e a prestação de contas, inclusi
ve. o relatório anual de atividades; celebrar contratos e convê
nios de prestação de serviços; elaborar e submeter ao Conse
lho de Supervisão, o plano de pessoal do.PRODASEN e suas 
faixas salariais; solicitar, à Comissão Dirctora, servidores do 
Senado Federal e de outras órgãos· para o exercício de ati vi~ 
dadcs no PRODASEN; orientar a política da Administração, 
consoante normas legais c deliberações da Comissão Direto
ra c do Conselho de Supervisão; orientar c superintender as 
atividades do PRODASEN e praticar todos os atos de gestão 
administrativa, financeira e operacional do órgão, obser
vadas as limitações constantes do regulamento próprio; 
representar c divulgar o PRODASEN. 

§ 19 São órgãos da Diretoria Executiva do Centro de 
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 
(PRODASEN): 

I- Gabinete; 
11 - Assessoria; 
lll- Coordenação de 'Informática; 
IV- Divisão Administrativa e Financeira; 
V- Divisão de Desenvolvimento e Sistemas; 
VI- Divisão de Suporte Técnico e Operações. 
§ 29 Ao Gabinete da Dirctoria Executiva do Centro de 

Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 
(PRODASEN), compete providenciar sobre o expediente, as 
audiências c a representação do titular;• executar as tarefas de 
apoio administrativo vinculadas às atribuições do órgão e 
auxiliar o seu titular no desempenho das atividades relativas 
as suas funções. 

Art. 49. Ã A~sessoria da Diretoria Executiva compete: 
~ealizar estudos e pesquisas, emitir pareceres e propor medi
lias nas áreas técnica, administrativa; financeira, jurfdica, de 
recursos humanos, de relações públicas c divulgação; supervi
sionar o funcionamento da .·Biblioteca Técnica; receber das 
Divisões as estatísticas do trabalho executado, consolidá-las 
e preparar os relatórios, de acordo com a orientação do Dire
tor Executivo; receber das Divisões os elementos necessários 
e preparar a previsão da despesa anual do PRODASEN, 
para inclusão no orçamento do Senado Federal, assim como 

11 proposta de: orçamento interno do Fundo especial do órgão 
c suas alterações no decorrer dd cxc:rcfcio; executar as dcmai~ 
atribuições que lhe forem conferidas no regulamento próprio 
do PRODASEN. 

Art. 50. A Coordenação de Informática compete: coor· 
dcnar, orientar, controlar c executar as atividadc:s de: tra· 
tamento racional c automática das informações, naquilo que 
não seja da atribuição das Divisões, abrangendo a coordc· 
nação de usuários na geração e alimentação de sistemas, 
incluídos o tratamento, a assistência t~cnica c o apoio para 
corrcção de eventuais deficiências; a atuação na alimentação 
de sistemas, nos casos em que se torne necessário ou 
conveniente; a análise e o lliagnóstico preliminar dos fluxos 
de informações no âmbito dos órgãos administrativos c le
gislativos, assim 'como ao nív.el da atividade parlamentar; a 
análise c o 'pré-desenvolvimento de sistemas de informações 
para atender às necessidades de assessoramento imediato à 
elaboração legislativa e à atividade parlamentar; a auditqria 
de sistemas, sob os aspectos de eficiência e eficácia, assim co
mo· a sua avaliação; a difusão, no âmbito dos órgãos do Sena· 
do Federal c dos órgãos com os quais mantiver convênio, ~os 
objctivos e procedimentos de modernização administrativa c 
legislativa, assim como a orJentação ;~ esses órgãos quanto à 
adi!'quada utilização dos serviços de processamento de,dados 
prestados pelo PRODASEN; preparar c fornecer à Dirctoria 
Executiva as cstadsticas dos trabalhos cfetuados pela Coorde
nação, assim como os elementos para a elaboração da pre
visão da despesa· anual do PRODASEN e da proposta de or
çamento interno do Fundo especial'do órgão; executar as·dc
mais atribuições que lhe forem conferidas no regulamento 
próprio do PRODASEN. 

Ar!. 51. À Divisão Administrativa c Fin'anccira 
compete: coordenar, orientar, controlar c executar as ativi
dades de administração geral e financeira do PRODASEN 
nas áreas de recursos humanos, material, patrimõ'nio, 
tranSJ10rtc, comunicações, arquivo, obras, recepção. 
zeladoria, vigilância, contabilidade, m~vimcnto financeiro; 
preparar e fornecer à Diretoria Executiva as estatísticas dos 
trabalhos efetuados pela Divisão, assim como os elementos 
para a elaboração da previsão da despesa anual do 
PRODASEN e da proposta de orçamento interno.do Fundo 
especial do órgão;, executar as demais atribuições-que lhe fo
rem conferidas no regulamento próprio do PRODASEN. 

Art. 52. Ã Divisão de Desenvolvimento e Sistemas 
compete: coordenar, orientar, controlar e executar as ati· 
vidades técnicas de desenvolvimento, implantação e manuten
ção de sistemas de processamento de dados e microfilmagem, 
abrangendo a análise e definição de projetas de sistemas nas 
áreas administrativa c legislativa; o desenvolvimento de 
programas relativos aos sistemas projeta dos e respectiva codi· 
ficação em linguagem para computador; o estudo e análise de 
organização e método; a documentação de levantamentos c 
rotinas de sistemas c o desenvolvimento, a publicação e a 
manutenção de manuais de procedimentos técnicos; a pres
tação de assistência técnica, no campo das atribuições 
específicas da Divisão, aos usurários dos sistemas; preparar c 
fornecer à Diretoria Executiva as estatísticas dos trabalho efc· 
tuados pela Divisão, assim como os elementos para a elabo
ração da previsão da despesa anual do PRODASEN e da pro
posta de orçamento interno do Fundo especial do órgão; 
executar as demais atribuições que lhe forem conferidas no re
gulamento próprio do PRODASEN. 

Art. 53. À Divisão de Suporte Técnico c Operações 
compete: coordenar, orientar, controlar e executar as ativi
dades de apoio técnico c as operações relativas ao 
processamento c transmissão de dados, abrangendo a confc· 
rêncin, a codificação e a preparação de documentos, assim co· 
mo a transcrição e a digitação de dados; a operação c a manu-
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tenção dos equipamentos de processamento de dados, inclusi
ve os dc- microlilmagcm; o arquivamento, a distribuição c o 
controle de fitas c discos magnéticos, cartões c outros meios 
de armazenamento de dados: o controle de qualidade de dà: 
dos c serviços; a pesquisa, o desenvolvimento c a elaboração 
de conjuntos de programas c linguagens, assim como a manu· 
tenção de Sistemas Operacionais c Programas-Produtos e de• 
mais atividadcs de "software"; a supervisão da instalação e o 
controle do funcionamento. 'dos equipamentos de 
processamento de dados, dos componentes da rede de 
tcleprocessamcntq, c dos equipamentos de microlilmagcm, 
assim como os demais scrviçqs de "hardware"; a elaboração 
de manuais de procedimentos técnicos; a prestação de 
assistência técnica, no campo das at~ibuições especificas da: 
Divisão, aos usurãrios dos sistemas; registrar c apurar os da
dos para a· apropriação de custos operacionais c a elaboração 
de tabelas de custos c de orçamentos de serviços; preparar c 
fornecer à Dirctoria Executiva as estatlsticas dos trabalhos• 
efctuados pela Divisão, assiin. como os elementos para a· 
elaboração da previsão da despesa anual do PRODASEN c 
da proposta de orçamento interno do Fundo especial do ór
gão; executar as demais atribuições que lhe forem conferidas 
no regulamento próprio do PRODASEN." 

Art. 2' Os arts. 483, 484 e 485 passam a vigorar com a seguinte· 
redação: 

"Art. 483. O Centro de Informática c Processamento· 
de Dados do Senado Federal (PRODASEN) e o Centro Grã
·nco·do Senado Federal (CEGRAF) gozarão de autonomia 
administrativa c financeira nos termos do art. 172 do Decre
to-Lei n' 200, dc25 de fevereiro de 1967, com a nova rcdaçio 
dada pelo Decreto-Lei n' 900, de 29 de setembro de 1969, 
observadas as limitações estabclcéidas cm Regulamentos 
próprios, que disciplinarão, entre outros assuntos, o desdo
bramento da estrutura administrativa, a instituição de Fundo 
especial, a natureza, a organização c atribuiÇões dos empre
gos, o regime disciplinar c o de direitos ·c vantagens do 
pessoal, obedecida a estrutura da administração c disposições 
especificas estabelecidas neste R~ulamcnto. 

§ 1' Os Regulamentos referidos neste artigo c suas al
terações serão aprovados·pcla,Comissão Dirctora do Senado 
Federal. 

§ 2' O regime jurídico do pessoal de que trata este arti· 
go é o da Consolidação das Leis do Trabalho - CL T- c le
gislação complementar.· 

§ 39 A autonomia financeira do PRODASEN c do 
CEGRAF, scrã assegurada na forma do§ 2' do art. 172, do 
Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a nova 
redàção dada pelo Decreto-Lei n9 900, de 29 de setembro de 
1969, ficando a Comissão Dirctora do Senado Federal au
torizada a instituir Fundos especiais, de natureza contâbil, a 
cujo crédito serão levados todos os recursos vinculados às ati
vidades desses órgãos, orçamentários c extra-orçamentários, 
inclusive a receita própria. 

§ 49 A Comissão Dirctora do Senado Federal deter
minará a inclusãc, anualmente, no orçamento do Senado 
Federal, de dotações destinadas a ocorrer às despesas do 
PRODASEN e do CEGRAF, as quais constituirão recursos 
dos Fundos especiais a que se refere o parágrafo anterior. 

§ 59' Os orçamentos, bem como suas alterações no de
correr do cxerclcio, relativos aos Fundos especiais a que se 
refere o § 39 deste artigo, serão elaborados com obscrvãncis 
da mesma sistemática do Orçamento Geral da União e serão 
aprovados pela Comissão Diretora do Senado Federal. 

Art. 484. Os Conselhos de Supervisão do Centro de 
Informática c Processamento de Dados do Senado Federal 
(PRODASEN) c do Centro Grãfico do Senado Federal 
(CEGRAF), serão presididos pelo r'·SccrctArio do Senado 

Federal c integrados, cada um, pelo Diretor.Executivo res. 
pcctivo, na qualidade de membro nato, c mais 4 (quatro) 
membros designados pela Comissão Dirctora. 

§ I' Firmado convcnío entre o Senado F.cderal c a 
Câmara dos Deputados, para utilização comunitãria dos 
serviços do Centro de lnformâtica c Processamento de Dados 
do Senado Federal (PRODASEN) c do Centro Grâfico do 
Senado Federal (CEGRAF), até dois dos integrantes a que se 
refere o caput deste artigo, poderão ser designados· pela 
forma que venha a ser estabelecida no referido ajuste. 

§ 2' Ressalvada a hipótese de dcn11ncia, por inadimplc
mcnto de qualquer termo do ajuste, a sua rescisão só podcrã 
ocorrer mediante prévio entendimento das partes. 

§ 3' Os Dirctores-Exccutivos do PROPASEN c do 
CEGRAF não terão direito a voto nas reuniões dos respec
tivos Conselho de Supervisão. 

Art. 485. Os Dirctorcs-Executivos do Centro de Infor
mática c Processamentos de Dados do Senado Federar 
(PRODASEN) c do Centro Grâfico .do Senado Federal 
(CEGRAF) serão .indicados pelos respectivos Conselhos de 
Supervisão c escolhidos c designados, pelo Presidente dq 
Senado Federal, para emprego de dircção, previsto no Qua
dro dé Pessoal próprio, a ·~r estabcleciao na' rorma dos 
1espcctivos Rcg.ulllmcntQs, 

§ 19 O emprego a que se refere este artigo podcrã sct. 
exercido por servidor do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral, por contra.to ou, ainda; no caso de convênio, por servi~ 
dor <lã Secretaria da Câmara. dos Dtputados posto à dispo
sição do Senado Federal para esse fim. 

§ 29 Na hipótese do parâgrafo anterior, o servidor con
tratàdo, enquanto permanecer nesta situação, ficará afastado 
do cargo efctivo c, cm conseqUência, do respectivo regime 
estatutãrio, assegurando-se-lhe os direitos à progressão e 
ascensão funcionais, na foima do estabelecido na respccttva· 
regulamentação, c à contagem do tempo de-serviços para cfci· 
tos de aposentadoria c disoonibilidade. . 

§ 3' As disposições do parãgrafo anterior aplicam-se, no 
que couber, aos demais servidores do Senado Federal con; 
tratados para emprego no Centro de lnlormática c Proccs-. 
sarnento de Dados (PRODASEN) c no Centro Grãfico do 
Senado Federal (CEGRAF). 

§ 4' O Presidente do Senado Federar, mediante proposta 
do Dirctor-Executivo do PRODASEN, podcrâ autorizar 
servidores do Senado Federal a prestar serviços, sem vinculo 
contra~ual, ao PRODASEN. por tempo determinado c para 
execução de tarefa específica, cabendo ao Senado Federal a 
retribuição ao servidor, de aCordo com a natureza da tarefa. 

§ 59 Os servidores colocados à disposição do 
PRODASEN ou por ele contratados só poderão ter cxerclcic 
nas suas unidades, nos órgãos do Senado Federal que lhe 
prestem serviços ou nos órgãos que tenham ~tribuições na 
geração c manutenção dos sistemas, sendo vedada ~ 
requisição daqueles. servidores, a qualquer título, para outros 
órgãos do Senado Federal ou estranhos a ele." 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi· 
cação, rcvoll:adas as disposições cm contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Sobre a mesa, rcqum 
mr.nto que será lido pelo Sr. )9-SccretArio. 

~lido c aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 392, DE 1976 

Nos termos· do art. 356, do Regimento Interno, requeiro dispen· 
sa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Resolução n' 57. de 1976, Que altera dispositivos do 
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Resulamcnto Admini1trativo do Scm1do Federal. aprovado pela 
R~luçllo n• S8, de 1972. 

Sala das Sessões, 31 de agosto de t976. -:- R•y Saatoe. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Aprovado o requeri· 
mcnto, passa-se à imediata aprcciaçllo da rcdaçllo final. 

Em discussão a rcdaçào final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussi\o. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Ainda hã oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. (Pausa.) 
S. Ex• não estã presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 
S. Ex• não estã presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte dis~urso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho recebido de funcionârios públicos federais de meu Esta
do, de diferentes órgãos, insistentes e mesmo angustiosos apelos, no 
sentido de que sejam superadas situações anómalas e injustas que 
atingem a muitos deles- fato ainda relacionado com a implantação 
do Plano de Classificação de Cargos, no Serviço Público da União, e 
que, por motivos· bem conhecidos, continua gerando impaciência e 
revolta em muitos casos. 

A implantação completa de um Plano dessa envergadura é difí
cil e complexa, Sr. Presidente, reconheço. As ta~efas de um Poder 
Executivo· são, aliás, todas elas, extremamente difíceis. Todavia. há 
L!m limite para tud.o. E quando os problemas - protelados ou não 
resolvidos - envolvem o interesse e a sobrevivência de seres huma
nos, de CidadãOS I brasileirOS COmO nÓS, COm encargOS de família, 
passa a existir no assunto uma notória dimensão de seriedade e de 
urgência, que a todos deve sensibilizar e que evidencia a necessidade 
de medidas especiais, que eliminem impasses e que garantam justiça 
imediata aos que dela precisam. 

Os que apelam para as autoridades federais. desta vez. por meu 
intermédio, são 15.6 servidores do INCRA, no Estado do Rio de Ja
neiro. Irei aos fatos, Sr. Presidente. 

O Decreto-Lei 1.341, de 1974, mudou o sentido gradualista da 
Lei 5.645, que institui o Plano de Classificação de Cargos, 
determinando que esse Plano viesse a ser aplicado, simultaneamente. 
a todos os Grupos de Cargos .Efetivos c às respectivas categorias 
funcionais. A implantação abrangeria a totalidade de órgãos intc· 
grantes da Administração Federal Direta e Autarquias que preen
chessem determinadas condições mencionadas no próprio texto do 
diploma referido. 

Fixada a data de I~ de novembro de 1974 para o início da aplica
ção dos valores de vencimentos, foi aprovada pelo já referido Decre
to-Lei 1.341 c~cala gradual, com aumentos de 3 cm 3 meses para a's 
respectivas classes. 

Entretanto, o art. 10 desse Decreto-Lei dispõe que a data esta· 
bclccida não se aplica ao servidor que, mediante opção, concorrer a 
carreiras funcionais diversas daqueles cm que. originariamente, se
;iam seus cargos incluídos. Os valores das faixas graduais ou de ven
cimentos do nível, conforme o caso. vigorarão a partir da data do ato 
que incluir o cargo, mediante transformação. na categoria funcional 
a que o funcionário concorrer. 

Os servidores públicos. principalmente os habilitados_ a 
concorrerem a uma vaga nas carreiras de nível superior, no desejo de 
alcançarem um. vencimento mais condilcntc com a sua capacitaçào, 
foram convocados a firmarem uma opção para concorrerem a cate· 
gorias fun.:Í(lnllis diversas daquelas cm qüc. originalmente, seriam 
~cu~ oal'l)OS incluídos no Plano de Classificação de Cargos, instituído 
com hnsc nas dirctrizcs estabelecidas na Lei 5.M5. de 1970. 

, O rctard~mento, por parte de" ll)gul)s órgllos da Admi.nistração 
Fcdcrl\1, na re11lização d.o processo sclctiyo das' clientelas secundAria 
e geral, colocou .os respectivos . servidores destas clientelas, que 
concorreram à inclusão '·no Plario de' Classificação de Cargos, cm 
desigualdade de tratamento para c:Om os demais ·servidores oriundos 
da clientela originAria, tendo cm vista· que os valores das faixas 
graduais ou de vencimentos do nível,' conforme o caso, passaria a vi
gorar, somente, a partir da data do ato que incluir o cargo, mediante 
a transforma~ão na categoria funcional a que o servidor concorrer. 

Essa diferença se faz notar ainda mais quando se sabe que os ser
vidores da categoria funcional de Agente de Portária, para citar um 
exemplo, após o enquadramento receberam os atrasados desde 19 de 
novembro de I 974 e passaram a perceber., com o aumento concedido 
em março de 1976, vencimentos de CrS'J.SOI,OO,o que é de inteira 
justiça, enquanto servidores ouiros quC, pelo simples fato de ha
verem firmado o termo de opção, para se enquadrarem em .um nível 
superior, continuam percebendo vencimentos previstos para os que 
estão em Quadros Suplementares. Por exemplo: um Oficial de 
Adminis~ração, nlvcl '16-C percebe somente CrS 1.699,00, embora 
venha desempenhando cargo de nível superior, face à sua habilitação 
comprovada, inclusive, por prova realizada. 

Sabe-se que o propósito do Governo é valorizar o servidor públi
co, não esquecendo sequer os inativos, para os quais apr.ovou uma 
revisão de proventos com base nos níveis iniciais dos que estão na ati
va. Refiro-me ao que dispõe o art. 10 da Lei 1.325, de 1974 e às Ins
truções Normativas do DASP n9s 53. 54 e 56. 

Prova 'de que o Governo vem procurando, de fato, dar solução a 
todos os problemas dos' servidores públicos, Sr. Presidente, verifica
se também no tratamento justo dispensado aos ex-tesoureiros. Foi a 
eles assegurada a oportunidade de se enquadrarem cm nível superior, 
como clientela originária, desde que se submetessem a treinamento e 
prova, o que ocorreu juntamente com funcionários das clientelas 
secundárias e geral. E, após o enquadramento, os tesoureiros tiveram 
as vantagens financeiras correspondentes a partir de J9 de novembro 
de 1974. 

Outro fato a constatar, na mesma linha, é a redaçào nova dada 
pelo Decreto n9 77.629, de 76. Seu art. 39 estabelece que os eieitos 
financeiros decorrentes da reestruturação do Grupo Dircçào e 
Assistência Intermediária, com os valores previstos no Decreto-Lei 
n9 1.445, de 76 vigorarão a partir de J9 de março de 1976. 

Tudo isso é: justo, merece aplausos. O estranhável é a diferença 
de critérios face á outras categorias ou situações, em assuntos 
relativos à implantação do Plano, inclusive com referência a 
funcionários que demonstraram, em provas, a capacidade para o 
desempenho de funções inerentes aos cargos aos quais concorrem 
para a reclassificação. 
. A solução da situação dos servidores da clientela originârja do 
INCRA, estatutários c contratados, verificou-se através do Decreto 
n9 77.245. de 27 de fevereiro de 1976, retroagindo os efeitos 
financeiros a partir de 1~ de novembro de 1974, conforme disposto 
no art. 89 do referido Decreto. Ainda por esse ato que dispõe sobre a 
transposição c transformação de cargos, assim estabeleceu O art. 69 

do Decreto: 

"Art. 6~ Os funcionários optantes por Categoria 
Funcional diversa daquela a que poderiam originariamente 
concorrer são mantidos no Quadro de Pessoal do Instituto 
Nacio11al de Coloniwção c Reforma Agrária, na forma do 
A nexo V deste Decreto." 

Pelo disposto. prevalece a manutenção na forma do Anexo V, 
para a percepção dos vencimentos, até o ato que venha incluir o 
respectivo carg~. mediante transformação, na categoria funcional a 
que o ~crvidor concorreu, conforme assim estabelece o art. lO c seu 
par~grafo único. Entretanto, é louvável, justo c humano, que os 
efeitos financeiros para o cargo optado sejam a partir do Decreto . 
n• 77.245. de 1976: no qual se acham relacionados os runcionários 
optantes, por Categorias Funcionais Diversas, cujas provas foram 
rcalizmlas cm novcmhro de 1975, sendo todos itprovados. Ainda há 
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de convir, que se trata apenas de 156 funcionârios consignados na 
relação do mencionAdo Anexo V, cujo quantitativo não atinge ao 
insignificante índice percentual a 2,5 do total de servidores do 
INCRA. Portanto, pela razão justa c lógica não hã porque negar cm 
assegurar-lhes os efeitos financeiros a partir do Decreto n9 77.245, 
de 1976. Para tal concluo, basta que se dê nova redação ao parágrafo 
único do art. 10 do Decreto-Lei n9 1.341, de 22 de agosto de 1974, 
n.os fermos do Projeto de Lei que apresentei dispondo sobre· a maté· 
na. 

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

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Itamar Franco. ' 

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

Leio na revista História de Bruma uma entrevista do Senador 
José Lindoso, acerca da representação política para o Distrito 
Federal. Como também defendo nesta Casa uma representação poli· . 
tica para o Distrito Federal, foi com satisfação que tomet 
conhecimento dessas palavras do Senador José Lindoso; que cnt~c 
outras coisas diz o seguinte: 

"Uma população de cerca de 900.000 habitantes, parcela 
expressiva da Nação, c que cresce ano a ano, trabalha,' luta e 

· sonha no Distrito Federal, deve ter o direito fundamental, lu~ 
plano político, de eleger seus repres~ntantes." 

Palavras do Senador José Lindoso com as quais concordamos. 
E por que, Sr. Presidente? Porque cabe ao Senado, pela Constitui· 
c;ào, legislar para o Distrito Fcdcralt. segundo o disposto no § )9 do 
art. 17 da Constituição, c nele exercer a fiscalização financeira c 
orçamentária com o auxilio do respectivo Tribunal de Contas. · 

No art. 17 da Constituição encontramos o seguinte: 
. · "A lei disporã sobre a organização administrativa c 

judiciâria do Distrito Federal c dos Territórios. 
§ 19 Cabcrâ ao Senado Federal discutir e votar projetos 

de lei sobre matéria tributâria c orçamcntâria, serviços públi· 
cos c pessoal da administração do Distrito Federal." 

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

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

.zcr, Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) ...:.. Gostaria de acrescentar 
.que o pensamento de V. Ex• c do nobre Senador· José Lindoso talvez 
representem o pensamento da imensa maioria dos Senadores desta 
Ca.sa. Acho, inclusive, que uma eleição é um ato cívico-educativo, e 
Brasília não pode ficar afastada deste grande ingrediente democrâti· 
co que são as eleições. Por outro lado, convém lembrar que a 
representação do Senado é, por força da p~ópria Constituição, 
reprcscn'tação de EstadÓs, uma representação 'renovâvel. Por mais 
apego, por mais amor que tenhamos a Brasflia - e Brasflia conse
guiu impor-se c conseguiu ser realmente uma cidade muito agradável. 
pa~a os que aqui vêm representar seus Estados - ficaria um pouco 
afastada dessa intimidade que os representantes natos trazem de suas 
regiões, porque, à medida que o Senado se renova, chegam aqui 
Senadores de diversas regiões, a maioria dos quais não têm 
nenhuma intimidade com esta cidade. Faz muito bem V. Ex• e o 
nobre Senador José Lindoso de lutarem por uma representação no 
Distrito Federal, Unidade que cresce explosivamente e que não pode 
ficar à margem de um processo puramente democrático que são as 
eleições. 

O. SR. ITAMAR FRANCO (MDB..:.. MG)- Muito obrigado, 
Senador Gilvan Rocha. V. Ex• tem toda a razão. Aqui representa· 
mos o povo cm sua regionalidadc c sun condição local de vida. Por 
maior sensibilidade que tenhamos pelos problemas de Brasllia, 

evidentemente cabe à população local rcsol~ê-los, em razão - ~ cla
ro - de sentir mais de perto as suas necessidades. 

Vamos dar alguns exemplos. Hã poucos dias visitamos.o Hospi· 
tal Distrital de ·Brasflia, inclusive o seu Pronto· Socorro. Uma triste
za, uma lástima o que viniQs naquele Hospital c o que cncontfiWRO! 
naquele Pronto Socorrro. Bastaria verificarmos o que acontece com 
o transporte coletivo desta Capital. Seria ati: oportuno se pcrgun!aP 
mos, com o devido respeito - já que cabe ao Senado gerir :os. 
problemas de .!JrasOia se nós, Senadores, com outros encargos c com· 
outras atividadcs, poqeremos estar, a todo instante, cuidando, por 
exemplo, com o que p~ssa realmente com o'transporte coletivo da 
nossa Capital, se poderemos eslar verificando o que se passa cm Ta-1 
guatinga, ·a falta de água na Ccilândia, a falta de calçamento, a 
falta ac esgotos, o capim nas ruas. Perguntamos nós: sena atribuição 
do Senadot Se Brasflia jâ tivesse realmente uma rcprcscn!Bção ,po
pular, talvez, nobre Senador Gilvan Rocha, não estariamos ainda' 
discutindo, pedindo ou implorando 110 Governo federal a criação do 
Tribunal Regional do Trabalho em Brasflia, até boje subjugada à 
jurisdição de Belo Horizonte, no meu Estado Minas Gerais. 

·Evidentemente podemos .discordar da fÔrma cpm que o nobre 
Senador José Lindoso sustenta essa representação cm séu artigo.: 
Mas, no seu fundamento, S. Ex• tem inteira razão quando diz que· 
"esta cidade deve ter o direito fundamental, no' plano polftico, de ele
ger seus repreSentantes". 

O Sr. Otalr Becker (ARENA- SC)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR.IT AMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois não, Ex•. 

O Sr. Otalr Becker (ARENA '- SC) - Nobre Senador Itamar 
Franco, externo minha intcgr,al solidariedade a sua fala desta tarde, 
relacionada com a criação de uma rcpréscntação legislativa própria 
para o Distrito Federal, e o faço tambl:m na qualidade de Membro 
da Comissão do Distrito Federal. Ainda peço permissão ·a V. Ex• 
para dizer que as· atribuições co.nfcridas à Comissão do Distrito 
Federal.-:- mesmo que nós, Senadores, representantes de Unidades 
da Federação, dispusêssemos de tempo - são tão limitativas que 
não nos dão condição de realmente adentrar cm aspectos purall)tntc 
administrativos. Parabenizo V. Ex• c, pqr'scu alto intcrm~io, faço .. 
também chegar à pessoa do eminente Udcr os meus cumprimento~ 
pela defesa dessa representação popular, ~à mais alta importância 
para o desenvolvimento e o bcm-estar.do povo do Distrito Federal. · 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Múito obrigado, 
Senador Otair'Bcckcr. O aparte de v.· Ex• honra sobrctpancira o 
meu pronunciamento nesta tarde. · 

Sr .. Presidente, continua o Senador Jos~ Lindoso: 

"Cumpre, pois, que se reconheça essa maioridade, emen
dando-se a Constituição para assegurar, de novo, ao -Distrito 
Federal o direito de eleger os seus três Senadores na esteira 
da tradição republicana e com isso melhor entrosar o Senado 
nas responsabilidade de, sobre ele, legislar c fiscalizar o seu 
Gover.no. ' 

Entendo, além disso,. que se 4cva revisar a estrutura 
administrativa do Distrito Federal, objeto da Lei n9 4.545, de 
10 de dezembro de 1964, que criou as Administrações Regio
nais. Por essa lei, as Regiões Adminisl(ativas não têm . 
personalidadejurídica. · .. 

Parece-me lógico que se conferisse às Regiões Admi· 
nistrativas o status de municlpios, seguindo-se, no que 
coubesse, o adotado pelo Pecrc:to·Lei nv 411, de 8 de janeiro 
de 1969. que "dispõe sobre a administração dos Territórios 
Federais c organização de seus Municlpios". · 

Essa lei erio!-1 para os Territórios um Conselho Territo· 
ria!, cm nfvcl de Assembléia Legislativa, de seis membros 
nomeados pelo Governo. Mas, não é isso que quero para o 
Distrito Federal. .O que julgo adaptévcll: o sistema de orga· 
ni1.nçih1 municipal (urts. 44 c. 50), com o funcionamento de 
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câmara~ municipais, como órgãos dc:libc:rutivos, compostas 
de vereadores eleitos pelo voto dirc:to c secreto, pelo período 
de: quatro unos. (urt. SI)." 

Purc:cc:-mc perfeita u fundamentação do Senador José: Lindoso 
quando S. Ex• preconiza que, nessas cidades-satélites, se proceda à 
c:lciçil.o pelo voto direto c: secreto de: rc:prc:sc:ntantc:s populares. Com 
isso, Sr. Presidente:, c:vitatíamos aquilo que já dissemos: o pouco intc:· 
rc:sse, não naquele sentido estrito da palavra, mas que: ao Senado, na 
sua condição de representação estadual, não lhe cabe analisar, como 
devido, os problemas que se passam na Capital Federal. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- A C)- Permite V. Ex• um apar-
te'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer, no· 
bre Senador. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Este meu aparte é exata
mente para confirmar o que V. Ex• vem dizendo, pela segunda vez, 
no seu discurso: os Membros do Senado, e também os da Comissão 
do Distrito Federal, não podem estar tão atentos e tão vigilantes aos 
problemas da cidad~, como estariam, por exemplo, os vereadores do 
Plano-Piloto c das cidades-satélites. Recordo que, certa vez, um 
deputado do ex-Estado da Guanabara, aliás de .grande prestígio 
popular, fez séria crítica à nossa Comissão do Distrito Federal, 
porque não estivera atenta aos problemas de segunda ordem que S. 
Ex• tinha levado ao conhecimento de seus pares na Câmara. Então, 
na qualidade de Vice-Presidente da Comissão do Distrito Federal, fiz 
um discurso neste Plenário, defendendo a nossa Comissão .. E disse 
cxatamentc o que V. Ex• está afirmando: já com_ os encargos da nos
sa representação de outros Estados e pelo nosso próprio status, não 
podemos percorrer a cidade c as cidades-satélites para verificar esse 
ou· aquele problema que lá acontece. Exatamentc o que V. Ex• acaba 
de declarar. Por isso mesmo, solidarizo-me com a idéia de uma 
representação própria para o Distrito Federal 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
Senador Adalberto Sena: Quem sabe, a voz di: V. Ex•, do Senador 
Otair Becker, do Senador José: Lindoso e tantas outras farão com 
que: o Governo federal modifique o aspecto constitucional hoje vigen
te para o Distrito Federal. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

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

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Folgo cm verificar que 
todas as opiniões aqui manifestadas são favoráveis ao ponto de vista 
de se conceder ao eleitor do Distrito Federal, ao cidadão do Distrito 
Federal a possibilidade de ter uma representação legislativa. Real
mente, todos os aspectos já foram abordados por V. Ex• e pelos 
aparteantes. Seria demasia repetir esses argumentos. Além do mais, 
uma Câmara Municipal estaria voltada apenas para os problemas do 
Distrito Federal e das cidades-satélites, c poderia prÓlongar sua 
pesquisa com muito mais intensidade, com muito mais profundidade 
do que nós, Senadores, que compomos a Comissão do Distrito Fede
ral. Lembro-me que aqui focalizei a questão da localização dos auto
móveis das agências, que deixam os carros entupindo as ruas da cida
de.· O assunto rolou pelo Senado com altos c baixos, quando, se 
houvesse uma C~mara de Vereadores, ele teria sido resolvido no 
ámbito municipal, com muito mais eficiência c imediatamente. f: 
uma falha que permanece: as agências de automóveis continuam 
exibindo o seu produto, digamos assim, os seus objetos de venda nas 
praças públicas, c o Senado, por um pouco afastado do problema, 
porque todos aqui representamos outras Unidades da Federação, 
não tem tomado as medidas necessárias. Houvesse uma Câmara 
Municipal c certamente as posturas coiofriam esse cqul~oco, esse 
desacerto que vem ocorrendo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• tem toda 
razão, nobre Senador Nelson Carneiro. f: com alegria e satisfação 

q1.1c incorporamos o aparte de: V. Ex• ao nosso pronunciamento. 
Um homem com a experiência de V. Ex•, conhecedor profundo dos 
problemas de Brasília, traz também, com o seu pronunciamento, o 
apoio a esta representação popular. 

Sr. Prc:sidc:ntc:, encerramos cumprimentando o nobre Senador 
José Lindoso por seu artigo, c, respeitosamente, chamando a atenção 
das autoridades maiores para o assunto. 

O voto neste País é obrigatório. A democracia se: faz através da 
participação, através da realização de eleições. Não entendemos c 
continuaremos a não entender que praticamente um milhão de pes
soas se: vejam afas1adas do processo político-eleitoral deste Pais. A 
nossa esperança e a certeza, é que, em breve, o Distrito Federal hã de 
contar com a sua representação popular. 

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

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Lindoso, para breve explicação. 

O SR. JOS~ LINDOSO (ARENA - AM. Para explicação).
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O nobre Senador Itamar Franco acaba de deixar a tribuna, 
quando teve oportunidade de comentar estudo que fizemos publicar 
na revista "A História de Brasília", no qual defendemos a representa
ção política para o Distrito Federal. 

Agradecemos a S. Ex• a honra que nos conferiu fazendo repou
sar o seu discurso no nosso trabalho. 

Efetivamcntc, mais de uma vez,. o Senador Itamar Franco c nós 
aqui, no Senado, já nos ocupamos desse tema. 

f: tradição da República a eleição de uma representação do 
Distrito Federal no Senado. Essa tradição foi interrompida com a 
Constituição de 1967. Como, se explica? Possivelmente pelo fato de a 
cidade recém-fundada ainda não estar estruturada administrativa
mente c, por isso, não foi assegurado no texto constitucional esse 
direito à população que se estava fixando no Planalto. Agora que 
esta cidade alcança a sua maioridade; através da sua vida adminis
trativa, de sua vida cconômica, de sua expressão demográfica, pois 
conta com cerca de um milhão de habitantes. Impõe-se, conse
qüentemente que se lhe conceda esse direito. 

Temos à frente do Governo do Distrito Federal um homem de 
extraordinária capacidade de realização, o Governador Elmo Screjo. 
S. Ex• se multiplica cm atividades c merece, por isso, o acatàmcnto 
de todos nós que assistimos ao seu trabalho c dele someis testemu
nhas. Mas é preciso que se tenha consciência de que o Distrito Fe
deral não é apenas o Plano Piloto. O Distrito Federal é Tagu3:tinga, é 
Sobradinho, são as chamadas Regiões Administrativas,· todas elas 
com populações significativas, alcançando acima de 50 mil habi
tantes, c assim, se existissem órgãos de representação pqpular, o 
Governador contaria com a colaboração fecunda dessas 
comunidades. 

Imaginamos e defendemos essa tese no trabalho - se organizas. 
sem, nessas administrações regionais, Câmaras 04 Conselhos ca
pazes de captar as aspirações do povo c .. as necessidades dessas ci· 
dades, para o devido encaminhamento aos técnicos e administrado
res das Regiões junto ao Governador, c que esses órgãos também 
tivessem prerrogativas de fiscalizar essas administrações - haveria 
mais viabilidade nas soluções dos problemas. 

Impõe-se, por um reconhecimento da vitória de Brasília perante 
a História, que se lhe dê organização jurídico-pol!tica. 

Pomos ênfase na necessidade da reformulação constitucional pa
ra se dar representação do Distrito Federal, a qual não poderá ser 
semelhante à dos Estados. Há de se estar atento a uma singularidade 
na elaboração dessa estrutura representativa, porque se trata do Dis
trito Federal. Como a nossa estrutura administrativa é diferente da 
do antigo Distrito Federal, como diferente é da dos Estados, bom é 
que se cuide de·uma formulação racional, como supomos ser a de 
que tratamos no referido artigo, objcto das considerações cnaltccedo· 
(JlS do cminonte representante de Minas Gerais. 
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O Congresso Nacional, por outro lado, está instando 'JlOr esse 
problema de representação popular para o Distrito Federal, poi' tc
mos cm mãos, Sr. PrC'idcntc, duas Emendas à Constituição: a de 
nv 26 c·a de nv 27. Todas elas versam sobre a representação de que 
nos ocupamos. 

Nllo estamos de acordo com as ·soluções contidas nessas 
Emendas, mas apoiamos o alto sentido cfvico que anima a apresen· 
tação das mesmas. 

Se nllo pudermos fazer, por enquanto, altcraçi!o·substancial na 
Constituição, para conferir maioridade politica ao Distrito Federal, 
com eleições de Senadores . c das Câmaras c Conselhos Regionais, 
esperamos que, dentro de algum tempo, isso aconteça, porque Bras!~ 
lia,' na sua maioridade, com a sua consCiência cfvica, dona dos seus 
destinos históricos, merece ter voz no Congresso. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

. O .SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se· 
nadares: 

Minha presença nesta tribuna se justifica por recentes declara· 
ções do nosso antigo colega Nestor Jost e do atual Governador do 
Estado de São Paulo, Paulo Egydio, para loúvar·lhes a colocação, 
feita através da imprensa, sobre o problema da alternância dos Parti· 
dos mi direção dos Governos. 

Realmente, tanto o ilustre homem público sul-rio·grandense 
quanto o nobre Governador de São Paulo profligaram aqueles que 
ainda hoje, num sistema bipartidário, ni!.o aceit11m ou não admitem 
que o Partido minonitârio, se convertido amanhã em maioria pelo 
voto do povo, se torne Poder Executivo. 

Este registro é necessário que se faça neste instante, porque são 
as duas primeiras vozes autorizadas que neste País se erguem, dentro 
do Partido governamental, para sustentar a tese de que, ,se vitorioso 
nas urnas o Movimento Democrático Brasileiro, a ele deve ser 
confiado o Governo. 

São, portanto, palavras de aplausos, de júbilo que traduzo neste 
instante, c com o apreço que merecem esses dois ilustres brasileiro.s. 

O Sr. Luiz Cavalc:ante,(ARENA - AL)- V. Ex• permite, no· 
bre Senador Nelson Carneiro? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muita 
honra. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Nobre Senador, 
faço-me pingente ao pronunciamento de V. Ex•, meu eminente 
colega, para registrar a minha desv,aliosa posição relativamente ao 
acesso ao poder dos dois Partidos nacionais .. Sou francamente a 
favor. Não sei porque o· Partido de V. Ex• não possa, amanhã, ser 
poder, como hoje é o meu próprio Partido, e tanto mais porque 
ARENA c MDB são ambos lilhos da Re.volução, por ela criados 
num mesmo Ato. Então, não hâ porque impedir que um deles tenha 
acesso ao poder. Este, o meu ponto de vista. Muito obrigado a 
V. Ex• 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Agradeço 
muito a V. Ex•, e nunca duvidei que essa fosse a posição assumida 
por V. Ex• 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM)- Permite V. Ex• um 
a~n~ · 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ)'- Com muita 
honra, nobre Senador. 

O Sr. José l..indoso (ARENA- AM)- De certo modo, causa· 
me estranheza a colocação de V. Ex•, porque, no Rio de Janeiro c no 
Amazonas- nes'ses· dois Estados, para exemplificar- o Partido de 
V. Ex•, constituindo Maioria, sucedeu a· Governadores arcnistas. De 
forma que não há nenhuma preocupação de se vedar o ace~so ao 
Partido que estcjn, de acordo com a Con~tituiçào, funcionando. 
Acrescento mnis, fazendo minhas as palavras do eminente rcpresen· 

tantc de Alagoas: "Se V. Exts não constitulsscm um Partido, de 
acordo ~om as aspirações que a Revolução de Março de 1964 estabe· 
lcceu, para a caminhada hi$tória deste País, V. Ex•s estariam na ilc
gJ~Iidade". E, ai sim, do poder! amos concordar com a alter4ncia 
do poder. Se estamos fazendo o jogo democrático, dentro da rcspon· 
sabilidade, temos de admitir, tranqUilamente, a alternância dos 
partidos no poder. Assim foi no Império, assim foi na República e 
assim continuarâ sendo, dentro do mesmo sentido clvico e da mesma 
responsabilidade que os 'homens ·públicos, deste País, têm, com re· 
lação às coisas públicas e aos interesses políticos. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Oeus o ouça, 
Senador José Lindoso! 

Sr. Presidente, não tenho mais o que dizer desta tribuna, uma 
vez que o nobre Líder da MaiÔria e o Senador Luiz Cavalcante, -
ligura proeminent~ nos quadros da ARENA -, manifestaram a sua 
concordância com' as declarações do ex-Deputado Nestor Josto e do 
Governador Paulo Egídio. A mim, homem da Oposi.ção, cumpre 
apenas congratular-me por essa uniformidade de opiniões. 

O Movimento Democrático Brasileiro nasceu, realmente, como 
a ARENA, no mesmo dia e por força do mesmo ato. São homens 
que divergem politiCamente mas têm as mesmas preocupações com a 
grandeza, o progresso e o engrandecimento deste País. 

Não hã motivo, portanto, para que se espalhe c:Ssa boataria no 
sentido de que o Movimento Democrático Brasileiro não teria 
possibilidade de alternar-se no Poder, se vitorioso nas urnas, com a 
Aliança Renovadora Nacional. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) -V. Ex• me permite? 
(Assentimento do o1·ador.) Simplesmente para dizer a V. Ex• que a 
nossa segurança relativamente à permanência da ARENA, no poder, 
decorre, não de uma alteração do jogo democrático, mas de uma con· 
fiança da decisão democrática do pc:ivo em favor da ARENA, para 
continuação do programa do nosso Partido no 'Governo. Estamos 
trabalhando para escl!lrecer o povo, e;·porfiando o máximo para dar 
c:Ssa continuidade, dentro da inspiração do nosso programa parti· 
dá rio. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Só pode mere· 
cer aplausos a atjtude da Aliança Renovadora Nacional, quando 
luta para, democraticamente, manter as posições que ocupa. 

O Movimento Democrático Brasileiro não tem nenhuma restri· 
ção a fa:ter a essa posição. Apenas quer consignar o seu aplauso a 
essas declaraçõeS que coincidem - e era esperado - com as do 
nobre . Sena.dor' Luiz Cavalcante sendo, agora, ·endossadas, de 
maneira enfática e grata, aos nossos corações, pelo nobre Senador 
José Lindoso, 

Sr. ·Presidente, era apenas este o registro que desejava fazer, eu 
que tantas vezes tenho ocupado esta tribuna para fazer restrições a 
homens públicos deste Pais. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM. Fora do microfone.) -
Simplesmente V. Ex• reconhece que estamos num regime de estado 
de direito e com uma constituição em plena vigência. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Esperamos que 
a Constituição continue em plena vigênCia e que as eleições de 1976 
sejam sucedidas normalmente pelas eleições livres, diretas, de 1978. 
(Muito bem!) 

O SR. I'Rl::SIJ)ENTE (Benjamim Farah)- Nào h,â mais orado· 
rcs inscritos. (Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, vou declarar encerrada a presen
te sessão. designando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votaciio, cm turno único, do Requerimento n9 382,-dc 1976,' do 
Senhor Senador Dinarte Mariz, solicitando a transcrição, nos Anuis 
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do Senado Fede: rui, da Ordem do Dia baixada pelo Ministro do Ex~ r
cito, General Sylvio Frotta, assinalando a passagem do "Diu do Sol· 
dado". 

-2-

Discussão, c:m turno único, do Projeto dc: Lc:i da Câmara n• 21, 
de: I 975 (n• 1.34!!-B /73, nu Casa de: origem). que: reabre: o prazo para 
opção de que: trat;t o artigo I• do Decreto-Lei n• 194, de: 24 de: feverei
ro de 1967, que dispÕe sobre: a aplicação do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço às entidades de fins filantrópicos, e dá outras 
provid~ncias, tc:ndo 

I 

PARECERES, sob n•s 338 e 339, de 1976, das Comissões: 

- de Legisla~iio Social, contrário, com voto vencido do Sena
dor Franco Montoro; c: 

- de Finanças, favorável, com voto vencido do~ Senhores Sena
dores Hc:nrique de La Rocque, HelvÍdio Nunes e Ruy Santos. 

-3-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
256, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
parágrafo ao art. 132, da Consolidação das Leis do Trabalho (Decre
to-Lei n• 5.452, de I• de maio de 1943), tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 496 e497, de 1976, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça; e 

- de Legislação Social. 

-4-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
09, de 1976, do Sr. Senador Leite Chaves, que altera a redução do 
artigo 29 da Lei n• 6.268, de 24 de novembro de 1975, que dispõe so
bre a averbação do pagamento de títulos protestados e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 510 di I, de 1976, das Comissões: 

- d~· Cun.~rlruiçiio e Justl~a. pela constitucionalidade c: 
juridicidade do projeto com a emenda que apresenta de n• 1-CCJ c: 
voto vencido, em separado, do Sr. Senador Hc:lvídio Nunes; e 

- d~· Ecunomia, favorável ao projeto c: à emenda da Comissuo 
de Constituição e Justiça. 

-S-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade: e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 121, de 1976, do Sr. Sena· 
dor Orestes Qui:rcia, que estabelece normas de proteção salarial, a 
serem cumpridas pelas beneficiárias de contratos de pesquisa de: 
petróleo com "cláusula de: risco", tendo 

PARECER, sob n• 520, de 1976, da Comissuo: 

- de Constituição c Justiça, pela inconstitucionalidade c: 
injuridicidade. 

-6-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidadc:, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n~ 129, de 1976, do Sr. Senador Franco Monto
ro, que concede aos representantes comerciais beneficias da Legisla· 
cão Social, tendo 

PARECER, sob n• 521, de 1976, da Comissão: 

- de Constituição c Justiça, pela injuridicidade. 

O SR. I'R[SJ()E:\'TE (Benjamim Farah) - Está encerrada a 
Sessão. 

Levanta-se a Sessão às 17 horas. 


