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12. Designaçiio da ordem do dia da próxima ses·
siio.

Enccrr:~n1ento

... , ............................. .
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164• SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO DE 1977
(EXTRi\ORDINÁRIA)
I, Ahertum ......... , ..................... ., .. .
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2. Ordem do dia:
-Projeto de Resolução n• 77/71. Aprovado. À Co·
missrao de Reduçl1o .............. , , ................ , ·. 5358
-Projeto de Resolução n• 79/71. Aprovado. À Co·
missllo de Red<~cl10 ...... , ....................... , ... . 5358
~. Matérias apreciadas após a ordem do din:
- Rcdaçiio nnal do Projeto de Resolução n• 77/77.
Aprovad:1, nos h.mnos do Rc:queriroento n~;~ 379/77. À
pron1ulg:ação , : . ........ , .......... , ............... . 5358
- Redaçiio nnal do Projeto de Resolução n• 79/77.
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 380/77. À
promulgação , , . , ... , . , ........ , , ... , .... , ..... , ... . 5359

4. Discurso ap<is a ordem do dia:
-· Sen. Nelson Carneiro ..................... , .. . 5359

S. Designaçiio da ordem do dia da próxima sessão.
Enccrrun1cnto .. , ..... , . , , .................... ; . , , ..

5360

6. Di.\cursos proreridos em sessões anteriores:
-Sen. Milton Cabral, na 161• sessão, em 30 de
setc:n1 hro ...... , . , , , ... , , . , .... , , ........ , ... , . , .. . 5360
- Scn. Itamar Frunco, nu 162• scssiio, em 3 de
nutuhru . , .. , , . , , , ... , , . , .. , . , , , , .. , ... , , . , , .. , .... 5365
165• SESSÃO, EM S DE OUTUBRO DE 1977
I. Aherturn ............ , .... , .... , ..... , ...... . 5379
2. Mensagem do Presidente da República:
- R.:stitaindo autógmfos de projeto de lei sancionado ..... , ......................................... , 5380

5380

4. Parecer referente à seguinte ma tório:
-Projeto de Lei do Senado n•93/77 ......... , , ... .

5383

5. Comunicação da Presidência:
-Recebimento do Ofício n' S/18/77, do Governador
do Estado de São Puulo ................... , , ........ .

5383

6.. Projetes apresentados:
-Projeto de Lei do Senado n• 209/77, do Sen.
Nelson Carneiro ......... , ......................... . 5383
-Projeto de Lei do Senado n• 210/77. do Sen.
Franco Montoro .................................. .. 5384
·-Projeto de Lei do Senado n• 211/77, do Sen.
Vasconcelos Torres ................................. . 5385
-Projeto de Lei do Senado n• 212/77, do Sen.
Vasconcelos Torres ................................ .. 5385
-Projeto de Lei do Senado n• 213/77, do Sen.
Vasconcelos Torres , .............. , ................. . 5386

7. Requerimentos uprescntndos:
- N• 381/77, do Scn. Braga Júnior ........ , .. , .. , .
-No 382/77, do Sen. Lourival Baptista ... , .. , .....
- N• 383/77, do Sen. Murilo Paraiso e outros se·
nadares .............. , ................. , ......... ,
- N• 384/77, do Sen. João Calmon ......... , . , ... .

5387
5387
5393
5393

8. Discursos do expediente:
-

Sen. Franco Montare ..... , ......... , .. , ..... , 5387
Sen, Eurico Rezcnde , ..... , ......... .'........ , 5388
Scn. Danton Jobim .......................... , 5390
Sen. Dinarte Mariz .......................... . 5392

9. Ordem do di o:
-Requerimento n• 385/77. do Sen. Helvídio'Nuries,
Aprovado' ............................... , ....... ..
.:.... Requerimento n• 350/77. do Sen. Osires Teixeira.
Aprovado ........ : .. ............................ ..
-Projeto de Lei do Senado n' )24/77, do Sen.
Nelson Carneiro. Rejeitado. Ao arquivo .. , .. , .. , . , . , , ..
-Projeto de Lei do Senado n• 285/76, do Scn.
Itamar Frnnco, Discussão adiada, nos termos do Requerimento n• 378/77 ........................ ; ........ ..
-Projeto de Lei dn C;imara n• 2/77. Votação
adiadu por fulta de quorum ..................... ,. , ... .
-Projeto de Lei do Senado n' 306/76, do Sen.
Vasconcelos Torres. Discussão sobrestada . , , ... , . , , , , . ,
10. Discursos upós u ordem do dia:
- Sen. Helvídio Nunes ....... , ... , ......... , .. , ,
- Sen, Otuir Becker ............... , ...... , ..... .
- Scn. M uri!o Puraiso .............. , , .......... ,
- Sen, Dirceu Cardoso (discurso entregue à revisuo do orador) .................. , .. , ... , .. , ... , , ... .
- Sen, Nelson Carneiro ...................... , ..
- Sen. Lourival Baptista , ....... , ... , , . , .. , ..... ,
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5396
5396
5396
5397
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11. Designação da ordem do dia da próximo sessão.
Encerrumento .......... , ......... , .. , , ......... , .. , 5409
166• SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO DE 1977
(EXTRAORDINÁRIA)
I. Aberturu ....... , ................ , . , , , .... , . . 5409

J. Ofrcim do 1''-Sccrct(lrio dn Ctunuru dos Dcputudos,
cncHm inhundo :'1 revisão do SenuUo autógraros dos seguintes projctus:
·- Prnjctn de Lei dH C:imnra n• 90/77 . . . . . . . . . . . . . .
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SJRO
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-Mensagem n• 203/77 (Projeto de Resoluçi\o
n•R6/77) .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. ..

5410

ix
-Mensagem n• 218/77 (Projeto de Resolução
n<' 87 /77) . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . .. .
-Mensagem n• 219/77 (Projeto de Resolução
n• 88/77) . . .. . . . .. ... . . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. .. .. . . . . . .
-Mensagem n• 220/77 (Projeto de Resolução
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5413
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5414
u Mens11gem n• 227/77. Apreciado em sessão secreta
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- Sen. Nelson Carneiro . . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . . .. .
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5. Designação da ordem do dia da próxima sessão.
Encerramento .. . . .. . .. . . . . . .. .. .. . . . .. .. . . .. .. . .. . .
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I. Abertura . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . .
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Nelson Carneiro. Aprovado, cm 2• turno. À Comissão
de Redução .. . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . .. . . 5448
- Projeto di: Lei do Senado n• 40/76, do Sen.
Muu ro llenevides. Discussão encerro da, tendo sua votação
adiudu porfalta de quorum .. . .. . . .. .. . .. . • .. . .. .. . .. . 5448
-Projeto de Lei do Senado n• 125/77, do Sen.
Nelson Curneiro. Di.cussão encerrada, tendo sua votação
udiudu por falta de quonmr . .. .. . .. • .. . .. • • .. .. • • . • .. • 5459
7. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. Agonor Maria . . . .. .. . .. . . . . • . .. . .. . . .. . .
- Sen, Dirceu Cardoso . . . . .. . . .. .. . . . .. . .. . . .. ..
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5459

R. Designação da ordem do dia da próxima sessão.
Encerramento . . .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. . .. . . .. .. . . . .. . .

5461

9. Discursos proferidos cm sessões anteriores:
- Sen. Marcos Freire, na 163• sessão, cm 4 de
outuhro .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. . .. .
- Sen. Dirceu Cardoso, na 165• sessão, em 5 de
outubro . . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .

5462
5469

168• SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE 1977
5425

I. Abertura ................................... .

5479

2. Purc:cercs referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado n• 16/77 .. . . .. .. .. . .. . . 5425
-Projeto de Lei da Câmara n• 66/77 . . . . . . . . . . . . . . 5426
- Projeto de Lei do Senado n• 156/77 . . . . . . . . . . . . . . 54~7

2. Mensagem do Presidente da República:
-Restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Cámura n<' 57/77 '(projeto que se transformou nu Lei
n• 6.446/77) .................... : . ................. .

5479

J. Projeto apresentado:
- Projeto de Lei do Senado n• 214/77, do Sen.
Nelson Carneiro . , . .. . .. . .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. .. • .. . .
4.
-
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Sen. Nelson Carneiro .. , . .. .. .. .. . .. . . . . . . .. . .
Sen. Lourival Baptista . .. .. .. . . . .. .. . .. . . . . .. . .
Sen. Josí: Sarney . . . . .. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .
Sen. Franco Montoro . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .
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3. Aviso do Chefe do Gabinete da Ministro das
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5. Requerimento apresentado:
- N• 386/77, do Sen. Otair Becker . . . . . . . . . . . . . . . . 5446
6. Ordem do dia:
- Requerimento n• 387/77, do Sen. Helvidio Nunes.
Prejudica do . . .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .
- Projeto de Lei da Câmara n• 2/77. Votação
adiada por falta de quomm . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. • •
- Projeto de Lei do Senado n• 306/76, do Sen.
Vasconcelos Torres. Discussilo sobrestada . . . . . . . . . . . . . .
- Requerimento n• 362/77, do Sen. Lourivul Baptista .. VotaçiiO adiada porfalta de quomm . .. .. • . .. . . . . .. . •
-Requerimentos n•s 383 e 384/77, do Sen. Murilo
Paraiso e outros senadores. Votação adiada por falta de
(/l/llfUm

• • • . • • • • .. • • • .. • • .. • • • • • • • • • • .. .. .. .. .. ... .. •

- Projeto de Lei da Cilmaru no 78/77. Discussão
encerrada. tendo sua votuçi\o adiada por falta de quomm...
- l'rojcto de Lei du Citmara n• 79/77. Discussão en<'errada, tendo sua votuçilo adiada por falta de quomm . . . .
- Projeto de Lei da Cilmura n• 84/77. Discussilo enccrrudu, tendo sua votação udiadu por faliu de quorum . . . .
-Projeto de Lei do Senudo n• 173/75, do Sen.
Franco Montoro. Aprovado, em 2• turno. À Comissão
de Redução . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. .

5479
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-Projeto de Lei da C:imara n• 75/77 ............. . 5480
- Projeto de Lei do Senado n• 22/77 ..........•.... 5480
- Projeto de Lei do Senado n• 237/76 .........•.... 5482
-Oficia n• S/18/77 (Projeto de Resolução n•.92/77)
5483

5. Comunicação:
-Do Sen. Wilson Gonçalves, que se ausentará do
Pais ...............................................
6, Requerimentos apresentados:
- N• 388/77. do Sen. Agenor Maria
- N• 389/77, do Son. Josí: Lindoso
7. Discursos do expediente:
- Scn. Otair Bocker (discurso entregue à revtsao
do orador) ........................................ .
- Sen. Evelitsio Vieira ..... , , .. , .... , .. , . , ... , , . ,
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5489
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-Projeto de Lei da Camara n• 2/77. Votação
adiada nos termos do Requerimento n• 390/77 .......... . 5489
-Projeta do Lei do Senado n• 306/76, do Sen. Vas~
concelos Torres. Discussão adiada cm virtude da aprovaÇtto do Requerimento n• 390/77 .................... . 5490
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Asuncuo· ......................................... . 5490
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-Requerimento n• 362/77. do Sen. Lourivul Bap·
tista. Aprovado .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. . .. .. .
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- Projeto de Resolução n• 88/77. Discussão encerrada, tendo sua votação adiada por falta de quorum ••••.••• ·
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Aprovada, nos termos do Requerimento n• 392/77. Ã
promulgaçiio , . , ............. , .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . 5515
- Redaçiio final do Projeto de Resolução n• 87/77.
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 393/77. Ã
promulgação .... , .. , . , ........ , ..... , , .. .. • .. . .. .. . 5515

5. Discurso após a· ordem do dia:
- Sen. Dirceu Cardoso ..................... , .' .. . 5515
6. Designação da ordem do dia da próxima sessão.
5516

7. Discurso proferido cm sessão anterior:
- Sen. Leite Chaves, na 161• sessão, em· 30 de
setembro .. , ....... , , ·... ,,,., ... ,·, .. , .. , .. , ... ,, .. . 5516
170• SESSÃO, EM 10 DE OUTUBRO DE 1977
I. Abertura

············ ············· ............ .

3. Pareceres referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n~ 13/77 ...... , . . . . . . . .
- Projeto de L~ i do Senado n~ 99/77 . . . . . . . . . . . . . . •
- Projeto de Lei do Senado n9 122/76 . . . . . . . . . . . . . .
-Projeto de Lei do Senado n9195f76 . . . . . . . . . . . . . .
-Projeto de Lei do Senado n• 64(77 , ............ , .
-Projeto de Lei do Senado n• 29/63 .... ·..... . . . . . .
- Projeto de Lei d:i Câmara n• 68(75 , , . , . . . . . . . . . .
- Projeto de Lei da Cãmura n~ I/77 . . . . . . . . . . . . . . .
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5508
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11. Designaçiio da ordem cio dia da próxima sessão.
Encerramento • . . . . . . . . . . • • . • . • • • . . • . • • • . • . . . 5513

Encerrumcnto .... , . , , .. , .. , .. , , ... , ; , ..• , , , ....... .

2. Ofícios do I•·Secretúrio da Cümnru dos Deputados:
- Encaminhando autógrafos do Projeto de L~i da
C:imuru n• 99/16 (projeto que se transformou nu Lei
n• 6.445f77) . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . 5529
- Çomunicandq u nprovução do Projeto de Lei do
Senado n' 204/77. Ã sanção , .......... , . . .. .. . . .. . .. . 5529

5529

Requerimentos apresentados:
N• 394/77, do Sen. Henrique de Lu Rocque :. . . . . . 5542
N• 395f77, do Sen. Adalberto Sena , . . . . . . . . . . . . . 5542
N• 396f77, do Sen. Lourival Baptista, Aprovado . . 5546

6. Ordem do diu:
-Projeto de Lei do Senado n~ 40/76, do Sen.
Mauro Benevides. Votação adiada nos termos do Reque·
rimento n• 397/77 ..... , .. . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . . . .
-Projeto de Lei do Senado n• 125/77, do Sen.
Nelson Carneiro. Rejeitado. Ao arquivo . , . . . . . . . . . . . . .
- Projeto de Resolução n• 82/77. Aprovado.· Ã Co·
missão de Redução , ...... , , , .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .
-Projeto de Resolução n• 88/77. Aprovado. Ã Co·
missilo de Redução .. , ....... , ............. , .. . .. .. . .
- Redução final do substitutivo do Senado ao Pro·
jeto de Lei da Câmara n• 109/74. Aprovada. Ã Câmara
dos Deputados ............. , ............. , .. , .. .. . .
- Redução final du emenda do Senado no Projeto
de Lei da Câmara n• 16/77. Aprovada. Ã Câmara dos
Deputados ........... , .. , ............ , ... , . .. .. .. ..
~Substitutivo do Senado no Projeto de Lei da Câ·
maru n• 11/75, Aprovado. À Câmara dos Deputados . , , . .
7. Matérias apreciadas após a ordem do dia:
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- Reduçito final do Projeto de Resolução n• 88j77.
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promulgaçiio ......... , ... , .. , ................ , , . . ..
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Sen, Evnndro Cnrreira , .. , , ....... , .... , , ..... .
Sen. Ytlsconcelos Torres . , ... , . , , , , , , , , . , , , , , , .
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9, Designação du ordem do dia du próxima sessão.
Enccrrumento .... , , .. , . , ...... , . , . , ..... , . , ....... . 5562
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- Sen. Otuir Becker,' nu 168• sessilb, em 7 de ou·
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S. F.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANOXXXII-N9 117

TERÇA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 1977

BRASILIA -DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 78, DE 1977
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em CrS 120.000.000,00 (cento e
vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 1~ É o Governo do Estado de Pernambuco autorizado, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo, junto à Caixa
Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado ao financiumcnto dos serviços de reaparelhamento da Rede Estadual de Ensino, com implantação de unidades
físicus, naquele Estado.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Fc;deral, em 3 de outubro de 1977. Senador Petrônio Portel/a, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 162• SESSÃO, EM J DE OUTUBRO DE
1977
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Cümaru n• 78/17 (n• 3.294-C/77, na
Casa de origem), que concede pensão especial a Nair Viana Café,
vitima do torpedenmento do navio Afonso Pena, durante a Segundn Guerra Mundial.
-Projeto de Lei da Câmara n• 79/17 (n' 3.444/17. nu Casa
de origem), que concede pensão especial a Amarinu de Loyolu
Pessoa.
-Projeto de Lei dn Cümuru n• 84/17 (n' 4.071·B/77, na Ca·
sn de origem), que concede promoção, pelo principio de bravura,
no 2•-Sargcnto do Exército Silvio Dclmnr Hn!enbach.
I.2.2 - Comunlcaçao
-Do Sr. Senador Itamar Franco, que se ausentarA do Pais.

1.2.3 - Requerimentos

- N• 373/77, de autoria do Sr. Senador Milton Cabral, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso
do Ministro Mário Henrique Simonscn, no Fundo Monetário
Internacional (FMI).
- N• 374/17. de autoria do Sr. Senador Murilo Puruiso, solicitando u transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo
sob o titulo "A Lei Scsquiccntcnária", de autoria do Professor
Palhurcs Moreira Reis, publicado no Jornal do Commerc/o, rcfc·
rente ao livro "O Poder Legislativo c a Criação dos Cursos Jurfdi·
cos",
I .1.4 - Discursos do Expediente
SENADOR ITAMAR FRANCO- Correspondência rccc·
bida do Prefeito da cidade de Monte Alegre-MO, cm favor da
instalação de agência do Banco do Brasil naquela comuna. Considerações sobre u alta do custo de vida no Pafs c, cm especial, na
cidade de Belo Horizonte- MO.
SENADOR EVELÃSIO VIEIRA- Depoimento prestado
pelo Presidente da Confederação Nacional do Com~rcio, no Congresso de Hotelaria, realizado nu cidade de Porto Alegre, sobre a
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situação do empresariado brasileiro. Necessidade da rcfor·
mulaçào do atual modelo econômico.
SENADOR DANIEL Kli./EGER-Transcurso do 47• ani·
versári<i da Revolução de 1930. Registro do aniversário nataHcio
do Presidente Costa e Silva.
1.2.5- Requerimentos

- N• 375/77, de autoria do Sr. Senador He\vldio Nunes, de
urgência, para o Projeto de Lei do Senado n• 204f77, do Sr. Se·
nado r Henrique de La Rocque, que prorroga o prazo de validade
da carteira de identidade para estrangeiro.
- N• 376/17. do Sr. Senador Marcos Freire, solicitando
autorização do Senado para aceitar missão em caráter oficial.
Aprovado.

I
11

••
·•

-

I.2.6 - Oficio
_Do Sr. Presidente da Comissão de Redaçào, solicitando
sejam designados dois Srs. Senadores como substitutos eventuais
na referida Comissão.
1.2.7- Comunicação da Presidência
_ Designação de Srs. Senadores como substitutos eventuais
na Comissão de Redução, em atendimento no expediente lido,
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1.4- MATIÕRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO
DIA
- Projeto de Lei do Senado n• 204f77, cm regime de urgên·
cia, nos termos do Requerimento n• 375/77, lido no Expediente.
Aprovado, cm primeiro turno, com emenda, após parecer da Comissão competente. À Comissão de Redução.
-Projeto de Lei do Senado n• 204f77, em regime de urgên·
cia. Aprovado, em segundo turno. À Câmara dos Deputados.
-Redução finai do Projeto de Resoluçiio n• 74/77, cons·
tanto do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos
do Requerimento n• 377/77. À promulgação.
1.5- DISCURSOSAPÚSAORDEM DO DIA
SENADOR MARCOS FREIRE-O sindicalismo brasi·
ieiro. A liberdade sindical como condição fundamental para a
existência de uma democracia política e de um sistema de justiça
social.
SENADOR AGENOR MARIA - Transrormnção do
excedente de cana cm álcool, face o preço pouco compensador
do açúcar no mercado internacional.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Trabalhos desen·
volvidos na 207• Reunião do Conselho Deliberativo du
SUDENE, realizada em Morada Nova - CE. Adoçào de me·
didas concretas necessárias ao restabelecimento do equilíbrio
orçamentário do FINO R.
SENADOR JOSE L/NDOSO- Solicitando ao Sr. Minis·
tro dos Transportes providências no sentido da regulamentaçiio
da Lei n• 5.680/68, no concernente às atividades dos vigias portuários.

-Projeto de Lei da Câmara n• 73/76 (n• 1.739-B/76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Lei n• 4.215, de 27 de
abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advo·
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI·
gados do Brasil. Rejeitados, o substitutivo e o projeto. Ao
MA
SESSÃO.
ENCERRAMENTO.
Arquivo.
-Projeto de Resolução n• 74/77. que autoriza o Governo
2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE·
do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 120.000.000,00 RIO R
(cento e vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua divida con-Do Sr. Senador Itamar Franco, proferido na sessão de
solidada. Aprovado. Ã Comissão de Redaçào.
30-9-77.
-Requerimento n• 302/77, do Sr. Senador Mauro Bene. vides, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federai, da
3- RETIFJCAÇÃO
Conferência proferida pelo Sr. Senador Magalhães Pinto, em
-Trecho da Ata da I54• Sessão, realizada em 23-9· 77.
Fortaleza. Aprovado.
4- CONSULTORIA·GERAL
-Requerimento n• 310/77. do Sr. Senador Renato Franco,
-Parecer n973, de 1977,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do arti·
go sob o titulo "Treze anos depois", de autoria do Senador lar·
5-ATADECOMISSÃO
bas Passarinho. Aprovado.
6- MESA DIRETORA
- Projeto de Lei do Senado n• 192/76, do Sr. Senador Vas·
conccios Torres, que acrescenta parágrafo ao art. i 17 da Lei n•
7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
5.988, de 14 de dezembro de 1973. Rejeitados, o substitutivo e o
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
projeto, após usar da palavra no encaminhamento de sua vo·
taçiio o Sr. Senador Helvfdio Nunes. Ao Arquivo.
TES

ATA DA 162' SESSÃO, EM 3 DE OUTUBRO DE 1977
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESJDENCIA DOS SRS. JOSE LINDOSO, MAURO BENEVIDES E HENRIQUE DE LA ROCQUE
.:1s !.J !1011..!.\' li .10 MINUTOS. AC/{,1,\I-SE PRESENTES
OS .\'/IS. .\'/:';\',·1 /!U/Ui.\':
AU~dbcrto S\!mt - Allcvir L..:~tl - José Guiomard - 9rag~l
Junior - José Lindosn - Alc."\itndrc Costa - Henrique de La
Rocquc - JtlS~ Sarm:y - lldviUi.ll Nunes -:- ~ M.auro B~nc.:vidt:~
Wilsun (iom;alves- r\)!Cillll' Marm- Jc.:ssc.: I· rem:- Cunha L1mu

_ Marcos Freir< - Murilo Puruiso - Tcotõnio Vilela - Gilvan

Rocha- l.oarival llartislll - Heitor Dias- Ruy Santos- Eurico
Rc.:tcndc- lwmar FrunCll- Mugulhilcs Pinto- Benedito Fcrreiru
- Osin:s Td.wira- ltulívio Coelho- Mendes Cunalc- Evclúsio
Vieira-

Dani~:l

Kricgc.:r.

O SR. !'RESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença
:t~.:usa

\l

compun:cimc.:nto de.: JO Srs. Sc.:nudorcs, Havendo número
abcrl:l u sc.:ssào.

I'L'!!ÍillCillal, Uc~.:larll

Outubro de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

O Sr. lI'.S~.:i.!rl!túrio procederá ii leitura do Expc:dicntc.

i: lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 723, DE 1977

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto
de Lei da Câmara n.0 78, de 1977 (n.0 3.294-C,
de 1977, na Casa de origem) que "concede pensão especial a Nalr Viana Café, vítima do torpedeam.ento do navio Afonso Pena, durante a
Segunda Guerra Mundial".
Relator: Senador WUson Gonçalves.
Em exame, o Projeto de Lei da CA.mara que concede pensão especial a Nair VIana Café, vittma do torpedeamento do navio Afonso Pena, durante a Segunda Guerra Mundial.
A proposição é de lnlclatlva do Chefe do Poder
Executivo e objetiva conceder pensão especial mensal, vltalicia e Intransferível, no valor de duas vezes
o maior salário minlmo vigente no Pais.
Na Câmara dos peputados, o projeto recebeu pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e jurldlcldade, e da COmissão de
Finanças, pela aprovação. Foi aprovado, em Plenário,
na Sessão de 12 de setembro corrente.
A beneficiária sofreu graves ferimentos quando
co torpedeamento do. navio brasUeiro Afonso Pena,
na Segunda Guerra Mundial, ficando invállda.
Inicialmente, o Governo custeou seu tratamento
nos Estados Unidos da América, e, para sua subsistência, concedeu renda mensal de Cr$ 10.000,00 (dei!
mll cruzeiros), hoje Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) apenas.
COm a desvalorização monetária, o não-reajuste
da pensão tornou-a lrrlsól,ia, tendo a interessada requerido revisão do valor do beneficio e obtido manifestação favorável c!.os órgãos técnicos do Ministério
da Fazenda.
A providência legal é justa sob todos os aspectos
e conforme o parágrafo único do projeto é Snacumulável com rendimentos recebidos dos cofres públicos,
sob qualquer titulo e forma.
No que concerne ao custeio das despesas decorrentes prevê o artigo 2.0 da proposição que elas correrão à conta de Encargos Gerais da União - Recursos sob a supervisão do M1n1stério da Fazenda,
destinados a pagar pensionistas.
Face às ra?.ões apresentadas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n.0 78, de 1977
(n.0 3.294-C/77, na origem>.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 197'7. Ruy Santos, Presidente - WUson Gonçalves, Relator
- Heitor 1Nas - BelvídJo Nunes - losé Gulomanl
- José Samey - Braga Junior - Dirceu Cardoso Lourival Baptista - CUnha Lima.
PARECER N• 724, DE 1977

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto
de Lei da Câmara n.• 79, de 1977 (n.0 3. 444-B,
d'l 1977, na Câmara dos Deputados), que "concede pensão especial a Amarina de Loyoia
Pessoa.n.

Relator: Senador Heitor Dias.
Pe Iniciativa do Senhor Presidente da República,
vem à Comissão de Finanças o projeto de lei que concede pensão especial a Amarlna de Loyola Pessoa.
A matéria é submetida à deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do artigo 51 da Constituição, e,
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na Câmara dos Deputados, mereceu aprovação do
Plenário, após tramitar pelas Comissões de Constitui·
ção e Justiça e de Finanças.
Em sua Exposição de Motivos, afirma o Senhor
Ministro de Estado da Fazenda:
"Amarina de Loyola Pessoa, Irmã do exescafandrista Alberõnio Loyola Pessoa, falecido
em virtude de acidente em serviço - fato ocorrido em 1-9·53 - Pleiteia reajuste da pensão
vitalicia que lhe vem sendo paga pelo Tesouro
Nacional, desde 1.0 de janeiro de 1960, por força
de decisão j udlclal.
O valor atual do benefício, comprometido pela
hlper-inflação do periodo pré-revolucionário, é
intimo: Cr$ 41,00 (quarenta e um cruzeiros)
m:ensals, incapaz de satisfazer as necessidades
minlmas de sobrevivência, especialmente no
caso da suplicante, que é lnvállda.
Na condição de contratado pela verba do Fundo
Naval, o De CUJus não detinha a qualidade de
servidor público, o que inviabUiza a concessão
da pensão decorrente de acidente em serviço,
prevista no artigo 242 da Lei n.0 1. 711, de 28 de
outubro de 1952."
O ex-escafandrista Alberônio Loyola Pessoa fa·
leceu vitima de acidente quando a serviço da Ma.Tinha
do Brasil, e a pensão especial proposta é de duas vezes o maior salário Ilúnlmo vlgente no Pais, da qual
será deduzida a quantia paga face a decisão judicial.
Trata-se de medida de justiça que. leva o amparo
da União Federal a quem obteve em decisão judicial
pensão tornada Insignificante pelo processo lnflacloná.rio.
Sob o aspecto financeiro, cabe ressaltar que as
despesas decorrentes da lei serão atendidas por En·
cargos Gerais da União - Recursos sob a supervisão
do Ministério da Fazenda e destinados ao pagamento
dos pensionistas do Tesouro Nacional
A vista do exposto, nada tendo a opor a proposl·
ção sob exame, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1977. Ruy Santos, Presidente - Heitor Dias, Relator - Bel·
vidJo Nunes - José Gulomard - Wilson Gonçalves José Sarney - Brap Junlor - Dlrtleu CIU'doao Lourlval Baptista - Cunha IJma.
PARECERES N•s 725 e 726, DE 1977

Sobre o Projeto de Lei da. Câmara n.0 84, de
1977 (n.0 4.071-B, de 1977, na Casa.de origem)
que "concede promoção, pelo princípio de bra·
vura, ao 2.0 -Sargento do Exército SUvio De1mw:
HoUenbach".
PARECER. N.0 725, DE 1977
Da Comissão de Segurança Nacional
Relator: Senador Benjamin Fara.h
Na forma do art. 51 da Constituição, o Senhor
Presidente da República submete ao Congresso Na·
cional, acompanhado de Exposição de Motivos do Sr.
Ministro de Estado do Exército, proje,to de lei que
"concede promoção, pelo princípio de bravura, do
2. 0 -Sargento do Exército Silvio Pelmar Hollenbach".
A promoção, que se dará no posto de 2.0-Tenente
e terá efeitos a pnrtlr da data em que faleceu o refe·
rido mllltnr, é concedida em reconhecimento, post
moriem, pela "prática de atos meritórios que lhe
custaram o sacrifício dn própria vida".
Na Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Esta·
do do Exército, o triste evento é descrito em toda sua
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dramatlcldade e grandeza., destacando-se a segu!n te
referência: "o gesto de desprendimento, bravura c solidariedade humana praticado por aquele milltar, com
o sacrifício da própria vida, emocionou a todos os
b1·asllelros que, nele, reconhecero.m umo. dignificante
demonstro.ção de acendradas virtudes de cidadão e de
soldado."
Ressaltam-se, ainda, na referida Exposição de
Motivos, a concessão, pelo Senhor Presidente da República, da medalha de distinção de 1.n Classe e o.s
medidas, já efet!vadas, de amparo à familia do mll!tar falecido, em reconhecimento aos seus méritos e
ao gesto heróico que constituirá Incalculável significado moro.! lcga.do aos seus descendentes.
A propósito, cito aQui e agora. um discurso feito
por mim a 1.0 do corrente, e apoiado por eminentes
Senadores das duas bancadas. Nesse discurso no qual
preconlza.va medidas de apoio e amparo ao heróico
Sargento, dentre elas, a sua promoção. O discurso é o
seguinte:
"LI hoje, nos jornais esta dolorosa notícia:
"a última viagem de um herói."
Tra:ta-se do 2.0 -Sargento Silvio Delmar Hollembach que para salvar um menor no fosso das
arlro.nhas, cuja vida. estava em perigo, o bravo
mllltar, Inspirado no mais alto sentimento humano, altruísmo e coragem, ofereceu a própria
vida, e cumpriu asslll) uma sagro.da missão que
bem merece as homenagens do Senado da República, Intérprete fiel das tendências e dos
sentimentos do nosso povo, que pranteia o herói
e cultua, por igual, a sua memória, num gesto
solene e amplo de respeito e gratidão dos brasileiros, sem faltar nenhum, tendo à frente o
honrado Chefe do Governo, o General Ernesto Gclsel, que levou à viúva enlutada os cumprimentos c as eJ.:pressões de dor e de agradecimentos."
"O ato de abnegação e de sacrifício de seu
marido comoveu a todos nós e constituiu edificante exemplo de altruísmo e de coragem."
Eis, Sr. Presidente, a palavra mais alta e
mais autorizada que fala pela nação Inteira.
Esta Casa do povo não deveria, por isso mesmo,
ficar indiferente e impermeável a esse acontecimento, numa hora em que o egolsmo, a inveja,
o ódio, o embuste, a hipocrisia, e todo o corteJo d·e forças e qualidades nega Uvas vão se' alastrando, e solapando as lídirnas virtudes. Mas ai
está a resposta. Um sargento do exército, num
gesto de· grandeza e de solidariedade humana,
oferece novo exemplo que deverá ser proclamado em toda parte e pode ir .para· as antoJo~
gias e as noticias que honram a juventude e o
nosso povo em geral, de onde surg.e, inopinadamente, essa figura romântica, esto!ca e espartana, e também,· para orgulho nosso, um
brasileiro que não deverá ser esquecido jamais.
Não deverá ser esquecido, to.mbém, no am·
paro que o Governo venha o. dar, pois ai estão a
esposa· e filhos pequenos, encantadores, e quem
sabe mesmo, Inspirados nos exemplos do pai,
mártir e herói - o So.rgen to Silvio Hollernbach,
o que esses meninos de hoje, homens de amanhã, quem sabe o que não hão de fazer por outras crianças, outros brasileiros, que sonham
com uma nação grande e forte, rico. e fcl!z,
mas sobremodo, praticando a solidariedade, o.
justiçn c o amor.
Por tudo Isso, creio mesmo que entre as medidas de apoio c urnparo que deveriam ser tomadLts, seria justo que se lhe desse uma promo-
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ção, além dos proventos, para que a !amllia. da
vitima possa viver condignamente.
E mais: envio daqui um apelo ao Governador do Distrito Federal para que o Zoológico de
Brasília venha a chamar-se Sargento Silvio
Hollembach, corno atestado permanente do representante de uma classe, a dos sargentos,
sempre solidária com a nossa gente, nos momentos tranqüilos ou nas horas de perigo e dor.
Sargento Silvio Hollembach, símbolo de coragem, de bravura e de amor. Morreu para que
um menino vivesse. Que Deus proteja a este,
pelos tempos a fora, para que ele venha a ser o
testemunho vivo e palpitante do ato heróico que
há de conclamar, sempre e sempre, o porvir à
prática do bem, do altruísmo e da solidariedade."
De fato, a medida sob apreciação ê daquelas que
nos emocionam profundamente pelo que ela representa de justiça a um gesto de profunda dignidade humana. O Sargento Hollenbach, estamos bem lembrados, sacrificou a própria vida para salvar um menino
que estava sendo atacado pelas arlranhas, no fosso
que lhes era reservado, no Jardim Zoológico de Brasília.
Tal gesto, só encontrado nos verdadeiros heróis,
consternou a todos os brasileiros, repercutindo além
de nossas fronteiras.
O Exército brasileiro tomou, como é do seu feitio
em casos análogos, todas as providências cabíveis, Inclusive a que ora somos chamados a examinar, permitindo-nos, com a nossa aprovação ao presente projeto, uma participação de reconhecimento ao herói desaparecido.
Assim, associando-nos às homenagens, post mortem, que se prestam ao Sargento Silvio Delmar Hollenbach, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, em 27 de setembro de 1977. Milton Cabral, Presidente - Benjamin Farah, Relator- Augusto Franco- Adalberto Sena.
PARECER N.0 726, DE 1977

Da. Comissão de Finanças
Relator: Senador Heitor Dias
De Iniciativa do Senhor Presidente da República,
é submetido à deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do art. 51 da ConstituiÇão, projeto de !e! que
eoncede promoção, pelo princípio de bravura, ao Se~undo Sargento do Exército Sílvio Delmar Hollenbach.
Justificando a proposição afirma o Senhor Ministro de Estado do Exército em sua Exposição de Motivos·
"0 gesto de desprendimento, bravura e solidariedade humana pr~~Jtlcado por aquele mil!tar,
com o sacrifício da própria vida, emocionou a
todos os brasileiros que nele reconheceram
uma dignificante demonstração de acendradas
virtudes de cidadão e soldado. Consagrou-o Vossa. Excelência concedendo ao seu autor, "post
mm·tcrn", a Medalha de Distinção de 1." Classe.
O Exército, não obstante outras medidas, já
tomadas, de amparo à família do Sargento Hollenbach e de reconhecimento dos seus méritos,
multo apreciaria ver incluída no. herança. de lnco.lculnvel significado moral, legnda pelo heróico graduado nos seus descendentes, a merecida
o.scensiio na carreirn que, em vida, tanto dlg·
nlflcou."
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com o art.
Na Câmara dos Deputados, a matéria recebeu parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela 233, § 1•, do Regimento Interno, os requerimentos que acabam de ser
constitucionalidade, jurldlcldade e técnica legislativa, lidos serilo submetidos ao exame da Comissilo Diretora.
e da.s Comissões de Segurança Nacional e de FinanHá oradores inscritos.
ças, pela aprovação.
Concedo a palavra no nobre Senador Itamar Franco.
Objetlva o projeto autorizar o Poder Executivo a
O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO
promover ao posto de 2.0 -Tenente, em caráter excepQUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PU·
0
cional e "post mortem", o 2. -Sargento Delmar HolBLICA DO POSTERIORMENTE.
lenbach.
O gesto de grandeza humana praticado pelo refeO SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
rido militar tomou de emoção a Capital bra.s!lelra, nobre Senador Evelásio Vieira,
como a toda a Nação. Foi exemplo no exercitar seu
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC, Pronuncia o seguinte
amor ao próximo, chegando ao sacrlficlo do. própria
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
vida para ,salvar uma criança.
Tenho falado, e não cansarei cm bisar, que somos um país
Tão acertada meclldo. de promover aquele exemplar soldado merece o apelo e a aprovação do Parla- dotado de riquezas extraordinárias, somos um país privilegiado, te·
mos um território com dimensões continentais, com sol permanente,
mento brasileiro. ·
No âmbito regimental desta Comissão de Finan- com climas variados, temos terras para produzir alimentação para os
ças, nada temos a opor ao Projeto de Lei da Câmara brasileiros n preços reduzidos e ainda exportamos, a fim de alcançar·
· mos divisas para desenvolver uma tecnologia industrial, para dcsen·
n.o 84, de 1977.
A visto. do eKJ)Osto, opinamos pela suo. aprovação. volver uma mão-de-obra qualificada para esse mesmo desenvolvi·
mente industrial, temos riquezas naturais abundantes, temos um
Sala da.s comissões, em 30 de setembro de 1977. povo extraordinário, entretanto, somos um país pobre, com a sua
Ruy Santos, Presidente- Heitor Dias, Relator- Bel· populaçüo a se empobrecer cada vez mais. 10 o nosso ruralista cada
vídio Nunes - José Guioma.rd - Wilson Gonçalves vez mais pobre.
José Sarney - Braga Junior - Dirceu Cardoso Ai estiio a crescer os índices dos "bóias-frias", os tndices dos
Lourival Baptista. - Cwlha. Lima.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai à
publicação,
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1•-Sccrotário.
10 lida a seguinte:
Em 3 de outubro de 1977.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me
ausentarei do País a partir de 4 de outubro, para, devidamente
autorizado pelo Senado, na forma do art. 36, § 2•, da Constituição c
art. 44 do Regimento Interno, integrar como Observador Parlamentar, a Delegação Brasileira ao primeiro período da XXXII As·
semblóia Geral das Nações Unidas,
Atenciosas saudações. -Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Presidência fica
ciente. Sobre a mesa requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·
Secrc:tário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 373, DE !977
Nos termos do nrt. 233 do Regimento Interno, requeiro
tmnscriçuo nos Anais do Senado, do discurso do Ministro Mário
Henrique Simonsen, no Fundo Monctãrio Internacional (FMI).
Sala das Sessões, em 3 de outubro de 1977.- Milton Cabral.
REQUERIMENTO N• 374, DE 1977
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a
transeriçüo, nos Anuis do Senado Federal, do artigo sob o titulo "A
Lei Scsquiccntcnária" de autoria do Professor Palhares Moreira
Reis, Professor de Direito Constitucional da Universidade Federal
de Pcrnnmbuco, publicado no Jornal do Commerclo, referente ao li·
vro "0 Poder Legislativo c a Criaçilo dos Cursos Jurtdicos", editado
peln Subsecretnria de Edições Técnicas desta Casa e clnborndo pela
Dr• Amt WulLicrcL t\yrcs Ncws de Ah:ncur, funcionCtriu dul[Uda
Subsccrcturia.
Saiu dns Sessões, cm 3 de outubro de 1977,- Murllo Parolso.

subempregados, o índice crescente do êxodo rural, o êxodo do agri·
cultor, daquele que explora a terra, frustrado, porque não recebe o
npoio devido, c se dirige para as cidades, na busca de melhor bem·
estar para si c para sua famnia, mas que, chegando à cidade,
despreparado, encontra uma nova frustração. 10 o trabalhador urbano a se empobrecer.
Acabamos de ouvir as considerações do Senador Itamar Fran·
co. Temos ouvido outros eminentes colegas a fazer abordagem da
grande defasagem entre os rendimentos dos que trabalham neste País
c o custo de vida, empobrecimento do trabalhador rural, empobreci·
menta do trabalhador da cidade, empobrecimento do emprcsãrio
brasileiro. Hoje, cm média, a empresa brasileira dispõe apenas de
30% de capital próprio, 70% é dívida com os estabelecimentos de
crédito.
A propósito, vale a pena ler para a Casa o que disse o Presidente
da Confederação Nacional do Comércio, em recente conclave hote·
!eira realizado em Porto Alegre, o nosso colega Senador Jcssé Freire.
10 muito importante reproduzirmos aqui as palavras de S. Ex•. por·
que ê comum os homens do Governo dizerem que o MDB apenas
critica por estar na posição de Partido da oposição. Mas, as críticas,
hoje, silo dos empresârios, são de homens do Governo. E as palavras
do eminente Presidente da Confederação Nacional do Comércio são
de alta importância. Ei-Jas:
"A inflação interna c a política governamental foram
citadas, sexta-feira, pelo Presidente da Confederação Nacional do Comércio, Jessé Pinto Freire, como as maiores
culpadas pela situação vividu hoje pela empresa privada bra·
sileira, classilicadn por ele como .. muito dificil 11 ,
Depois de atribuir no Governo a culpa pela inflação e
pelu fragilidade da empresa nacional, "pois tabela os pro·
dutos mns permite juros que vilo a 8% ao mês, Pinto Freire
afirmou que é chegada a hora de analisar o Governo, pró ou
contra, pois disso tudo depende o futuro do próprio Brasil.

Bastante aplaudido por mais de uma vez durante seu
pronunciamento que durou pouco mais de cinco minutos Jessé Pinto
Freire, que é tumbóm Senador pela ARENA do Rio Grande do
Norte, disse que as aflições dn hotelaria são idênticas a qualquer
ruma dn economiu nacional.
Para ele, nu verdade, os probltmns d~t empresa bmsi\eiru "ni\o
:-;:1o ..:onjunturais, :n;Is ..:~~~ ulurai" ", ..:ulpando o Govr.:rno por crrl.lr no
diagnóstico c empregar métodos pouco eficiente:, pun1 combater u
intlaçilo.
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"0 lndice Inflacionário talvez alcance 46% até o fim do ano,
para o qual não temos responsabilidades, "Ela é inteiramente do
Governo", disse ele, ainda sobre a inflação; afirmou que as maiores
culpadas pela subida dos p'"ços "são as empresas estatais, que
tomaram conta do mcrçado c hoje são 357 companhias, desde a distribuição de petróleo até postos de gasolina",
"Está tudo errado", disse o Presidente da CNC, ao criticar o
Governo por permitir "correçilo monetária de 46% ao ano c juros de
8% no mês, pois isto é uma sangria das mais penosas, porque é
oculta". Por tudo isto, continuou, "é que hoje no Brasil é.mclhor não
se trabalhar, mas também não se curvar ao gerente do banco, não
dar bolas ao inspctor da SUNAB c não querer saber quem é o
Ministro da Fazenda; o melhor mesmo é depositar cm caderneta de
poupança, que num ano rende mais que os balanços das empresas
dos senhores".
"0 Governo tem que saber c tem que compreender que alguma
coisa está errada. E nós estamos certos de que não estamos errados,
Estamos pagando na hora atunl um tributo muito alto pela
sobrevivência da empresa privada brasileira. Estas não silo palavras
pessimistas mas de análise, para defender aquilo que é nosso, que é
brasileiro.
Disso tudo depende o próprio futuro do Brasil, a estabilidade
politica, cconômica c social, c a democracia que nós todos queremos,
para felicidade nossa c de nossos filhos".
O Congresso de Hotelaria desde sua abertura, na quinta-feira
passada, se caracteriza por fortes ataques à politica governamental
para o setor, classificada pelo Presidente do Sindicato dos Hotéis c
Similares do Rio de Janeiro, Milton de Carvalho, como
"extremamente crítica". Segundo ele, "nem mesmo os lideres da elas·
se sabem o que fazer para enfrentar as bitolas oficiais; de um lado a
classificação hoteleira, c, de outro, o rlgido tabelamento da SUNAB,
condicionando os lucros dos hotéis na fai•a de aumento de 10%",
Num documento denominado, "Carta de Porto Alegre" c com
a divulgação prevista para domingo, segundo o Presidente da
Associação Brasileira da lndastria Hoteleira (ABIH), Emilio Lourenço de Souza, os empresários vão denunciar a politica para o sctor
que "cstâ gerando graves dificuldades c restringindo profundamente
a liberdade operacional dos hoteleiros".
Este é um depoimento muito importante, do Presidente da
Confederação Nacional do Comércio, Senador da Aliança Renovadora Nacional, que dispensa maiores comcntàrios da minha parte,
nesta abordagem cm ·relação ao descontentamento, à insatisfação c
ao empobrecimento dos empresários brasileiros.

•
.I

•
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razão desse empobrecimento se avolumam os problemas de ordem,
de urbanização. Silo os municípios incapazes para implantar ou para
desenvolver a rede de esgotos, a rede de água potável; incapazes para
desenvolver a rede de ensino de I• e 2• graus. E veja que cu, hoje,
lendo o jornal O Globo, encontro na primeira página, cm manchete:
"2• Grau no Estado pode ter 45 mil excedentes", !; um espelho do
quadro triste da educação brasileira. Isso se dâ no Rio de Janeiro.
Silo problemas de poluição, transporte de massa, falta de emprego
nas cidades médias c pequenas do Brasil. Tudo isso cm face de uma
politica de centralização do Governo Federal. O MDB tem dcfcn·
dido, nesta Casa, a necessidade da reformulação dessa politica tributária, para que os municípios, que silo, na verdade, o grande instrumento do nosso fortalecimento, possam desenvolver-se c prestar
grande contribuição à Nação. Problemas da saúde pública, problemas da educação, problemas cm todas as áreas,
Neste Pais, dois setorcs ainda, no nosso entendimento, c por
aquilo que ouvimos c lemos, conseguem se desenvolver: as empresas
estatais c as empresas multinacionais, sufocando as empresas brasileiras.
O Sr. Itamar Franco (MDB apartc1

MO) - Permite V, E•• um

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Com o maior
prazer, nobre Senador Itamar Franco,
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Faz bem V. Ex• em
lembrar o endividamento dos Estados e dos Municlpios, face à ccn·
tralizaçílo da União, Os municípios brasileiros- V. E•• que foi um
grande prefeito sabe disso- vivem, hoje, praticamente, à custa de recursos transferidos, das receitas transferidas. O municlpio brasileiro
está empobrecido, Precisamos adotnr uma nova estrutura muni·
cipalista. O que se dá cm relação aos municípios dá-se também cm relação aos Estados. O mais importante, nobre Senador Evclâsio
Vieira é que cu não sei como se poderia responder no que diz o nobre
c prezado Senador, Presidente da Confederação Nacional do Comér·
cio: "corrcção monetária de 46% ao ano c juros de 8% ao mês". E ele
ainda complementa: "Mais penosos esses juros, porque são juros
ocultos". Meus parabéns pelo pronunciamento de V, E••, nesta
tarde.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado,
nobre Senador Itamar Franco.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, prefiro trazer aqui depoimentos
de eminentes homens do Governo, de empresários c organismos do
·Governo que têm buscado diagn.ósticos c soluções para os problemas
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. E•• um nacionais c que se identificam com aqueles preconizados pelo Moviaparte?
mento Democrático Brasileiro. Tenho cm mãos alguns dados de um
trabalho feito pelo Banco Mundial, encomendado pela SUDENE,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Com muito
cm relação ao Nordeste, c que é muito oportuno registrarmos, para
prazer, Senador Marcos Freire.
robustecer o nosso ponto de vista,
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Senador Evch\sio Vieira,
"A renda per caplla média da Rcgiilo Nordeste- uma
hlí um grande mérito no pronunciamento que V. E•• faz, nesta tardas mais pobres c improdutivas do mundo - nil.o chega a
de, inclusive quando traz ao conhecimento da Casa, menos, por cerUSS 300 anuais, A força de trabalho agrfcola, estimada cm
to, o pensamento de um integrante do partido governista, mas, por
quase 6 milhões de pessoas, é altamente subutilizadu, sendo
certo, o pensamento de todo um sctor da sociedade civil que al está,
que, desse total, a metade trabalha, cm média, 60 dias por
insatisfeita c inconformada com a situação reinante no Pais. Pelo que
ano, percebendo remuneração inferior a USS 50 ao ano.
V. Ex• acaba de ler, mais um docu~cnto virá à luz, a chamada
Apenas um, cm oito trabalhadores agrlcolns, tem acesso à
"Carta de Porto Alegre", se nilo me equivoco, que conteria manifesterra, c, destes, apenas um terço possui propriedade de tatações c reivindicações de um sctor que, a c•cmplo de todos os
manho que lhe permita rendimento igual a um snlArio
demais da sociedade civil, nl está, sacrificado pelo desatino govermfnimo."
namental que atingiu todos os sctorcs: politico, económico c social,
"Esses silo alguns dados da pesquisa "A economia agrlque faz com quç esta Nação oprimida esteja, apesar de todos os
coln do Nordeste do Brasil", encomendada pela SUDENE
instrumentos de força com que conta o Governo, verdadeiramente
no Banco Mundial, c realizada entre 1973 c 1974, coordenada
rebelada com a continuidade de uma orientação que é atcntatória
pelos economistas Gary Kutchcr c Pnsquulc Scnndizzo.
nos Interesses populares c nucionuls. Parabéns a V, E••
O trabalho, inédito até agora, revela que 4% dos agriculO SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a
tores possuem quase 50% da terra, enquanto dois terços disV. Ex• pela esplêndida contribuição.
põem apenas de 10%, A tecnologia bdsica - afirma - 1:
O Governo Federal adotou uma politica tributária de grande
pouco mais do que o homem, a terra c u en•ada, pois a
concentração. Vinha empobrecendo os Municlpios c os Estados, Em
mocunizaçilo agrlcoln é insignilicuntc c técnicas como curvas
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de nlvcl sõo consideradas inovações. Apenas IO% dos
proprietários adquirem sementes sclecionadas c 13% têm
acesso no crédito rural,"
"A pesquisa do Banco Mundial indica que apenas 30%
das terras agriculturúvcis estilo ocupadas com lavouras, c o
restante com pastos ou ociosas c que, embora não haja diferença substancial de qualidade de solo, as pequenas propriedades utilizam 30 vezes mais milo-dc-obra que os grandes lati·
fúndios.
O trabalho do BIRD- que utilizou 5 milhões de dados,
envolvendo uma amostra de quase 8 mil propriedades, da
Bahia ao Maranhão- concluiu que a atual estrutura agrâria
do Nordeste, a mil alocação c subutilização da terra c da mãode-obra não podem ser corrigidas por um conjunto de programas de impacto, sucessivamente anunciados por vários
governos. A reforma agrâria é considerada pré-requisito
fundamental para o desenvolvimento da Região, podendo
evitar futuras perturbações trabalhistas c a continua migraçilo de nordestinos analfabetos c sem espccializaçilo para os
centros urbanos superpovoados e sem infra-estrutura adequada para receber os novos contingentes humanos."
"O documento considera prioridade nacional a aplicação da legislação que prevê a colocaçilo no uso social de 70%
da terra subutilizada, fazendo uma alusão ao Estatuto da
Terra, criado cm 1964, c até hoje nilo executado.
Em seguida, ao caracterizar económica e dcmograficamente a região, o estudo revela que o investimento na agricultura representa I5% do investimento bruto regional; o cm·
prego no sctor tem aumentado a passo muito lento, menos de
I% ao ano, desde 1960, contra um crescimento da população
regional de 2,5% c a participação da agricultura no produto
regional vem declinando desde 1965. E conclui: "Está claro
que a agricultura no Nordeste se acha estagnada."
"Além da reforma fundiária, o trabalho
BIRD/SUDENE considera necessária a geração de
empregos não-agrlcolas c uma reorganização do sistema de
produção com a diminuição do peso da monocultura da cana·
de-açúcar no Leste nordestino e o aumento do cultivo de
cacau, algodão, milho, feijão e arroz.
Além disso, segundo os tócnicos, deve ser executado um
programa educacional para superar o baixo nlvel dos agricultores e introduzida a utilização de tecnologia mais avançada,
pois práticas como a do cultivador a tração animal podem
aumentar significativamente os rendimentos. No Nordeste,
os processo de preparo do solo ainda silo extremamente pri·
mi ti vos, e até a araçilo é utividade incomum.
PROJETOS IMPACTO
No prefácio da pesquisa, salientam os autores que "a
vasta região do Nordeste, com mais de 30 milhões de habitantes, continuou inafctada pelo crescimento do Brasil" nos
anos de SOa 60."
uo estudo considera, ainda, que usurprccndcndcmcntc,
o setor manufatureiro está também estagnado cm termos de
participação setorial, apesar das maciças infusões de capital
feitas pelo artigo 34/18. Somente o abastecimento de âgua c
clctricidnde e 0utros serviços" parecem estar aumentando
significativamente sua participação, às custas da agricultura c
do comércio,"
11

Depois de destacar a necessidade de deslocamento do contin·
gente de milo·dc·obl'a subutilizada para áreas de colonização, reluta
a pesquisa:
"Embora o plano original (referindo-se ao I Plano
Dirctor da SUDENt::, 1960), visasse à colonização das áreas
virgens, porém menos remotas, do Maranhão c da Bahiu,
uma sucessão de governos após a Revolução de 1964 deu
maior apoio aos programas de migração para o Amazonas.
A estrada Transamazônica, iniciada em 1969 c recentemente
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terminada, foi conseqUentemente acoplada n esquemas de
assentamento c colonização cm toda sua extensão. Muitos
desses esquemas têm falhado cm virtude do râpido esgo·
tamcnto do solo c fornecimento de uma infra-estrutura ina·
dequada. Por si mesma, a estrada certamente contribuiu para
a abertura das áreas ocidentais. Mas, o desenvolvimento que
se esperava que ela conduzisse tem sido desapontador".
Sobre o programa de reforma desenvolvido pelo
INCRA, salienta o estudo BIRDfSUDENE: "Apesar do
alto nlvcl de comprometimento e de financiamento, o pro·
grama foi, contudo, refreado, com menos de dez mil hectares
rcdistribuldos entre as famílias. A resistência à mudança de
estrutura e a influência politica dos grandes proprictârios silo
apenas duas das razões, mas constituem fatores que não
podem ser ignorados cm qualquer politica empreendida no
Nordeste".
"O PROTERRA, definido como "um conjunto de me·
didas politicas que inclui várias linhas especiais de crédito,
com o objctivo declarado de canalizar investimentos para a
modernização da agricultura do Nordeste, c cujos recursos,
em 1973, ascendiam a quase um bilhão de cruzeiros, mereceu
este balanço, no relatório sigiloso: "Nos fins de 1974, um le·
vantamento sumário das atividadcs do PROTERRA
mostrou, porém, que parte dos recursos disponlvcis tinha
sido canalizada para o financiamento da estrada Transamazõnica (cerca de 40%). Montantes quase iguais tinham sido
utilizados para subsidiar um programa de crédito que julgou
a tornar a terra c o gado uma forma mais atraente de investi·
monto. A modernização da agricultura nordestina, na forma
de difusão de novas técnicas ou de reforma dos sistemas ar·
caicos de posse da terra, mais uma vez parece ter sido posta à
margem".
"Já o POLONORDESTE, apontado como uma "idéia
inovadora", tem como principal problema - segundo o
diagnóstico - "a dificuldade de encontrar projetes com soli·
dez económica, relacionados aos objctivos do desenvolvimento rural c orientados para o pequeno agricultor".
Em resumo, o relatório considera os "projetas de im·
pacto fáceis de elaborar e de justificar" mas frisa que "sim·
plesmente não tocam os problemas". Por isso, no capitulo
das conclusões e recomendações finais, está dito: "Amplos
programas de reforma da terra, de educação, de emigração c
desenvolvimento industrial gerador de emprego devem ser
empreendidos de forma continua, ordenada c ampla, se se
quiser resolver o problema do Nordeste"."
Observa o documento, ainda:
"Uma reforma agrária resultaria em alguma
reorientação da produção no Nordeste- a produção açucareira certamente cairia, bem como n pccuâria'\ E acrescenta:
"Sendo o Nordeste de metade a um terço tão produtivo
quanto o Sul em termos de produçiio de açúcar, cstâ de fato
em desvantagem absoluta cm relação ao produto.
O estudo demonstrou que várias outras culturas são
mais produtivas nu Zona da Mata do que o açúcar c somente
o sistema de quotas c os tradicionais modos de compor·
tamento evitam que ns substituições sejam feitas. A
reorientação, afastando-se da pecuária c aproximando-se da
agricultura, é uma mudança adicional da maior im·
portüncia."
uFinnlmcntc, como pontos a serem atacados", termina o
relatório: "Deve-se culpar também 11 distorçi\o do mercado
de crédito. A infra-estrutura de comercializaçiio dos
produtos ugrlcolas torna os custos das sementes c produtos
qulmicos proibitivas. O analfabetismo e a inadcquação dos
serviços de extensão são também outros fatores."
Silo dados de um diagnóstico feito pelo Banco Mundial, a pedi·
do da SUDENE.
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Temos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui, defendido a necessidade de uma orientação do modelo cconômico neste Pais; a ncccs·
sidade da normalização polltica deste Pais, abolindo-se as cxccções c
cstabeleccndo·se um pacto, um entendimento para que, resolvidos os
problemas politicos, possamos resolver os problemas sociais c
económicos deste Pais. Temos defendido, aqui, a necessidade de se
aproveitar essas potencialidades extraordinárias que a terra oferece
para nela desenvolvermos a nossa agricultura.
E quero aqui, nesta oportunidade, quando tenho por rcptídas
vezes - assim como outros companheiros meus do Movimento
Dcmocrâtico Brasileiro - defendido a necessidade de uma inversão
do nosso modelo económico, aproveitando os recursos da terra,
desenvolvendo a agropecuária, quero nesta oportunidade trazer para
o meu discurso algumas palavras de um homem tamb~m insuspeito;
de um homem também da Aliança Renovadora Nacional; de um
homem que tem um bom know-how na comercialização dos produtos
brasileiros: o Dr. Paulo Bornhausen, que foi Diretor do Banco do
Brasil, que foi Presidente da COBEC, at~ recentemente.
Vejamos o que diz esse eminente brasileiro:
"Brasileiros, sabemos bem c sentimo-nos angustiados,
no atual impasse econômico-social e politico no qual
mergulhamos, c do qual ainda nilo emergimos.
Pouco importa apontar suas origens de ordem interna
ou externa, por serem Camb~m por todos conhecidas. O nccesslírio, o indispensável, o urgente, o inadilível, é encontrar o
equacionamento para a soluçilo do impasse."
"Sou dos que entendem que o fenômeno económico e o
fenômeno politico estão intimamente ligados e a mim parece,
salvo de apreciação, que encontrado o caminho da superação
das nossas sérias dificuldades económicas e, por via de
conseqUéncia, do agravado problema social, haveremos, com
rapidez, de superar o impasse politico.
Explico - Considero imposslvcl o convivio da paz
politica, da democracia estâvel c verdadeira, com inflação
galopante, com descquillbrio da balança comercial, com
endividamento externo progressivo, c como efeito, com o
crescente aumento das injustiças sociais."
"Vivemos em um Pais cm que a grande maioria da
população é ainda pobre. Em um Pais cm que a educação c a
saúde por enquanto silo privilégios das minorias."
"Em minha despedida da COBEC abordei este tema e
opinava no sentido da reprogramação das dirctrizes
governamentais, voltando-se o Brasil como um todo prioritário para a agricultura planejada, como única alternativa para
superarmos a curto prazo o atual impasse económico. E
acrescentava: "O Brasil, com sua cxtcnção continental, com
um crescimento demográfico dos mais elevados, possuindo
terras e climas para todas as culturas, poderia, sem hesita·
ções, calcar a base do processo de desenvolvimento de que
carece, no crescimento planejado da agricultura, tornando-se
como é a sua vocação, um grande celeiro do mundo - um
mundocarente de protcinas, um mundo devastado pela fome."
"Deixemos bem claro que esta diretriz não constitui
retomada do falso dilema agricultura ou indústria, porquan·
to compreendemos todos, afinal, que esses dois pólos da
economia nacional não silo incompativeis."
"0 contrArio seria admitir que um e outro selar não se
completassem, que uma c outra atividade não fossem braços
de um mesmo corpo, instrumentos de um mesmo e
harmonioso progresso, O que defendemos silo prioridades na
aplicaçilo dos recursos e esforços de desenvolvimento, a
partir de uma anAlise reallstica da situação económica
brnsilcirn."
"O próprio resultado do semestre passado revela a cor·
rt:çl'lo do nosso entendimento,"
São palavras do Dr. Paulo Bornhuuson, cx·Diretor do Banco do
Brasil c ex-Presidente da COBEC, instrumento que tem a responsa·

bilidadc de cooperar nas exportações brasileiras, principalmente nos
produtos oriundos da agricultura.
Tenho aqui, também, recorte do O Estado de S. Paulo em que,
provavelmente, assessores do General Joilo Baptista Figueiredo candidnto a candidato à Presidência da República - dizem no
documento que o tema central do futuro Governo, se o Sr. Joilo
Baptista Figueiredo vier a ser o Presidente da República, será a
agricultura.
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cam·
painha.) - Solicito n V. Ex• dar conclusão às suas considerações,
pois o tempo regimental de V. Ex• já está se esgotando.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Lamento que cu
tenha que terminar cm razão do tempo, gostaria de falar um pouco
mais, fazer algumas considerações cm defesa ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... de uma posição
que nós temos defendido nesta Casa ~que na tarde de hoje trazemos
depoimentos insuspeitos de homens da Aliança Renovadora Nacio·
na I, de empresários que estão, assim como nós, a criticar a estratégia
econômica adotada neste Pais, que estâ a conduzir a grande maioria
dos brasileiros para o empobrecimento; e ai estão os grandes proble·
mas no campo social a angustiar a todos aqueles que têm
responsabilidade e interesse pelo desenvolvimento desta Nação.
Ouço o Llder da ARENA, Senador Eurico Rczende, para cm
seguida chegar ao epílogo do meu pronunciamento.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Estava esperando que
V. Ex• falasse alguma coisa a favor do Brasil, mas cstâ o tempo todo
ai, felizmente, assistem as sessões os brasileiros que observam,
muitos deles, a situação através de outro ângulo e C(\lll bastante
imparcialidade, Mas se as pessoas que assistissem a esta sessão
fossem apenas estrangeiros e julgassem o nosso Pais pelo discurso de
V. Ex•, quer-me parecer que a nossa imagem seria a pior possível.
Está V. Ex• ai negando tudo! A palavra "não" escrita com tinta
nanquim e pichando toda a sua oratória predatória. Por exemplo:
fala V. Ex• que a agricultura estâ numa situação muito ditlcil. Real·
mente, não é só a agricultura não, vários setores da vida nacional
estão em situação difícil. Somos um Pais com ârcas subdesenvolvidas
e âreas desenvolvidas, as dificuldades são realmente evidentes, mas
estâ se procurando, através do esforço do Governo e das classes
obreiras e empresariais, diminuir estas dificuldades. Faz V, Ex•
referência à agricultura, e que os índices agropccuários estilo caindo.
Isso não é verdade, Ex• ...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB - SC) um trabalho feito
da região do Nordeste ...

e

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -Isso não é verdade,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) publicado pela SUDENE, organismo do Governo .. ,

Documento

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Eu desafio V. Ex•,
pois. isso nào ó verdade. O crescimento da agricultura está-se dando
cm qunse 7%, ...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - Senador Eurico
Rozcnde, está aqui o quadro ...
O Sr. Eurico Rczende (ARENA - ES) provistu no 11 PN D.

... quase a taxa

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - V. Ex• está
fulundo nu agricultura brusileiru, i:u me referi à agricultura do
Nordeste.
O Sr, Eurico Rezende (ARENA - ES) - AI ó que V, Ex•
mostm, isso ó que reOete o espirita de fuccionismo de V, Ex•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Eu fui claro;
ugoru, se o upurclho auditivo de V. Ex• ...
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V.
nar o Pais como um todo ...

E~•

pode

c~nmi
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O SR. DANIEL KRIEGER (ARENA- RS. Pronuncia o se·
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Eu falei, e
Comemora-se hoje o 47' aniversário da Revolução de 1930. Foi
lembrei apenas como ilustração, como uma defesa do meu ponto de
um movimento que empolgou o País. Fez com que todos sonhás·
vista, da minha posição ...
scmos, sonho próprio de tóda a humanidade.
·O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• talvez não
Como toda Revolução, a de 1930' não atingiu a todos os seus
saiba que o Brasil é o segundo País do mundo em e~portação de objetivos mas, indiscutivelmente, realizou muito do que se sonhava.
produtos primários! V. Ex•talvez não saiba disso!
Assim, não poderia deixar passar despercebido esse dia, porque
tomei parte na luta armada e ainda me recordo daquela tarde em que
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Sei. Eu preferia o rubro do ci:u era um reflexo do sangue dos homens e a agonia do
que.llo invés do minério para o exterior, fosse o aço, fossem bens sol se confundia com a agonia dos márttres.
duráveis ...
Não i: apenas isto no entanto, o que me traz à tribuna, Sr. Presi·
dente.
Desejo, tumbi:m, prestar uma homenagem ao General Costa e
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Todos nós preferimos, Ex• Estamos fazendo esse esforço agora: ao invés de exportar- Silva, segundo Presidente da Revolução, de quem divergi, mas
mos minério bruto, já estamos numa fase de exportação de pellets. sempre conservei no meu afeto e na minha admiração, porque sei das
Por e.cmplà: ainda agora na quinta-feira, -vê se compõe isso um atribulações por que passou e dos grandes sentimentos que o
pouco o orgulho de brasileiro de V. Ex• e abandone, faça decolar animavam.
Não posso, portanto, Sr. Presidente, eu, que fui seu llder,
este pessimismo meramente faccioso e oposicionista de V. Ex•-...
presidente do partido c abandonei essas posições porque dele divergi,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Eu reproduzi o deixar de usar, hoje, da palavra, dia de seu aniversário natalício, porpronunciamento de Senador da ARENA.
que a minha solidariedade está acima dos homens, está com as idéias
e com os princípios.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ... o Presidente
O Sr. Magalhães Pinto (ARENA - MO) - Dá-me licença
Ernesto Geisel inaugurou, agora, em Anchieta, na Ponta de Ubu, no
meu Estado, o maior mineroduto do mundo, para exportação de V. Ex• para um aparte?
pellets, isto é, pelotas de minério, para o exterior, e inaugurou
O SR. DANIEL KRIEGER (ARENA- RS)- Pois não.
quando já havia saído um graneleiro, com produtos destinados à
O Sr. Magalhães Pinto (ARENA - MG) - Desejo associarBélgica. Estamos operando fartamente no sistema de pellets,
beneficiando minérios. Naturalmente que temos que exportar produ- me à homenagem que V. Ex• presta ao. falecido Presidente Costa e
tos primários, porque não temos capacidade industrial elaborativa Silva e dizer, de público, o quanto sabia do seu apreço por V. Ex• da
plena. Mas dizer que a agricultura decaiu é brigar violentamente com sua amizade e, sobretudo, o quanto apreciava as suas qualidades de
homem público. Trabalhei com o Presidente Costa e Silva durante
os documentos oficiais, que aí estilo ao alcance de todos.
todo o seu Governo e posso dar o meu testemunho do seu espírito
público, do seu desejo de servir à Pátria e, sobretudo, da maneira
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Faz soar a campainha.)
com que ele nos tratava a todos os seus Ministros dando-nos toda a
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O discurso de V, Ex• liberdade para que nas nossas Pastas pudéssemos bem cumprir o
é próprio não só para uma Oposição que não quer enxergar, mas, nosso dever. Esta a minha homenagem no discurso de V. Ex•
sobretudo, muito bem encaixado na moldura melancólica de uma
O SR. DANIEL KRiEGER (ARENA - RS) - Agradeço o
sessão de segunda-feira, no Senado.
aparte do nobre Senador Mugalhães Pinto.
Sr. Presidente, i: com emoção, porque a amizade paira acima
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito a V. Ex• dar
conclusão ao seu discurso, porque o tempo regulamentar de V. E~• das dissenções, que eu presto esta homenagem reverente c carinhosa
já se esgotou. A Mesa concede a V. Ex• mais três minutos.
ao General Costa e Silvu, neste dia em que, recordando princípios
que u Revolução de 1930 defendia, celebramos, tambi:m, o dia do
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Muito obrigado
nascimento desse grundc militar e grande brasileiro, devotado à
pela generosidade de V. Ex•
causa do povo, que foi u razão de ser daquela Revolução. (Muito
Senador Eurico Rezende, eu entendo a posição de V. Ex•, mas bem! Pulmus.)
eu roproduzi pronunciamentos, depoimentos, de eminentes homens
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa,
da Aliança Renovadora Nacional. ~ o colega de V. Ex•, o 'nosso requerimento que serã lido pelo Sr. 1•-Secretãrio.
colega Jessé Freire, Presidente da Confederação Nacional do Comér·
~lido o seguinte
cio; ó o Doutor Paulo Bornhausen, ex-Diretor do Banco do Brasil,
REQUERIMENTO N• 375, DE 1977
ex-Presidente da COBEC, homem ainda recentemente louvado c
exultado por V, Ex• nesta Casa, e possivelmente assessores do
Requeremos urgência, nos termos do nrt. 371, al!nea b, do
candiduto u candidato à Presidência da República, o General
Regimento, para o Projeto de Lei do Senado n• 204, de 1977, do
Dilermando Figueiredo, que estilo também a dizer que o caminho
Senhor Senador Henrique de Ln Rocquc, que prorroga o prazo de
certo, o mais correto ê o da ugropecuúria, para alcançar-mos o nosso validade da carteira de identidade para estrangeiro.
mais rítpido desenvolvimento.
Sala das Sessões, em 03 de outubro de 1977.- Helvfdlo Nunes.
Vim apenas, Sr. Presidente, trazer depoimentos estranhos ao
O
SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O requerimento lido
MDB, puru dar maior embasamento à minha posiçilo nesta Casa em
relação aos erros que aponto, da politico cconõmica do Governo, em será apreciado npós a Ordem do Din, nos termos do Regimento
outros setores. Este foi o meu objetivo, para que a ARENA, para Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
que o seu Lider não diga que temos apenas má vontade com o
~lido e aprovado o seguinte
Governo; para que o seu Líder nilo diga que somos pessimistas, Nilo.
Um ambiente hoje de insutisfaçi\o, de dcscontamento, de tristeza
REQUERIMENTO N• 376, DE 1977
paira entre quase todos os brasileiros, inclusive da Aliança RenovaBras!lin, 3 de outubro de 1977
dora Nacional (Muito bem!)
Senhor Presidente
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
Para os fins do disposto no item 111 do art. 35 da Constituição
nobre Senador Daniel Kriegcr.
Federal, venho solicitar uutorizuçüo do Senudo puru me ausentar dos
~uintc
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trabalhos da Casa a fim de, cm missão oficial, c a convite do
Governo de Portugal, visitar aquele Pais, devendo visitar, ainda, a
Áustria, Alemanha, Dinamarca c Suécia.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de mais alta estima c consideração.- Marcos Freire.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo.
t: o seguinte o projeto rejeitado:

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, ollcio
que serâ lido pelo Sr. I•·Sccretârio.
t: lido o seguinte

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 73, DE 1976
(N• 1.739·8/76, na Casa de origem)

Em 03 de outubro de 1977
Senhor Presidente:
Havendo matérias dependendo de parecer da Comissão de
Redução, verificando-se a ausência temporârin da maioria de seus
membros, esta Presidência, nos termos do artigo 90 do Regimento
Interno, solicita sejam designados dois Senhores Senadores como
substitutos eventuais na referida Comissão.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Adalberto Sena, Presidente da
Comissão de Redução
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em atendimento ao
solicitado pelo nobre Sr. Senador Adalberto Sena, esta Presidência
designa os Srs. Senadores Ruy Santos e Murilo Paralso como
substitutos eventuais na Comissão de Rcdação.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Dornlcio Gondim - Milton Cabral - Arnon de Mello - Luiz
Cavalcante- Augusto Franco- Luiz Viana- Dirceu CardosoJoão Calmon- Vasconcelos Torres- Nelson Carneiro- Gustavo
Capancma- Orestes Quércin- Otto Lehmann- Lenoir VargasOtair Bcckcr.

;-.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está linda a Hora do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I

.-.

.·~.

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 73, de 1976 (n• 1.739·8/76 na Casa de origem), que
acrescenta dispositivo à Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963,
que "dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil". tendo
PARECER, sob n• 650, de 1977, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, favorâvel ao Projeto nos ter·
mos do Substitutivo que apresenta.
Em votação o substitutivo da Comissão de Constituição e Justi·
ça, que tem preferência regimental .
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Rejeitado.
t; o seguinte o substitutivo rejeitado:
EMENDA N• 1-CCJ
(Substitutivo)
Art. I• O Artigo 3• da Lei n• 5.968 passa a viger com a redaçilo
seguinte:

.:

.

•"
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"Art. 3• Somente poderão inscrever-se em concurso,
para ingresso nas classes iniciais das Categorias Funcionais
integrantes do Grupo-Serviços Jurldicos, bacharéis em Direi·
to, com n idade máxima de quarenta anos."

Art. 2• Esta lei entrarA cm vigor na data de sua publicação,
rcvogndas as disposições cm contrArio.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Rejeitado o substitu·
tivo, passa·sc à votação do projeto.

Acrescenta dispositivos à Lei n• 4.215, de 27 de abrO de
1963, que "dispõe sobre o Estatuto d1 Ordem dos Advogados
do Brasil".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• t: acrescentado ao art, 82 da Lei n• 4.215, de 27 de abril
de 1963, o seguinte§ 4•:
"Art.82 ...................................... ..
§I' ......................................... ..
§2• ......................................... ..

§3• .......................................... .
§ 4• A incompatibilidade não prejudicará o direito de
participação cm concurso público para preenchimento de cargos ou funções privativas de bacharel em direito."
Art, 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrârio.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•
74, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia corno
conclusão de seu Parecer n• 674, de 1977), que autoriza o
Governo do Estado de Pernambuco a elevar em
CrS 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 675, de 1977, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 302, de
1977, do Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Conferência
proferida pelo Senhor Senador Magalhães Pinto, em
Fortaleza.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos, (Pausa.)
Aprovado.
Ser!\ feita a transcrição.

1:: a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:
"Meus Caros Técnicos de Administração:
O mundo de hoje se reveste de características eminentemente
técnicas e cientificas. H(t ati: quem defenda a tese de que a
ttcnocruciu :it: constitua, cm época não muito remota, em sucedâneo
dos atuais sistemas de Governo .
Ni\o purtilho dessa opinião. Entendo que a técnica, a ciência e a
Democracia conviveri\o hurmonicumentc,
Creio que a técnica se consolidará corno um dos pilares de
sustentação dos sistemas dcmocrâticos.
O certo i: que o mundo moderno exige que o homem seja
cientificumente competente, tecnicamente capuz, c profissionnlmcntc
perito.
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1': de homens desse porte que é composta esta Assembléia,
Tenho o prazer de dirigir-me a técnicos em matéria da mais alta
rdevância para a Naçilo, tanto no setor p~blico como no privado.
Nu luta tenaz que o Brasil trava para atingir os mais altos
patamares do desenvolvimento, ao administrador compete o desem·
penha de comando de imensurllvel importância,
1': sabido que a empresa privada atravessa uma fase dificil.
A crise cconômica, que se delineou hã cinco anos, e que afetou o
Brasil e o mundo, refletiu-se cm todos os selares, com ênfase nos da
produção e transformação de bens.
A crise i:, sem dúvida, um desafio à capacidade e a argúcia do
administrador.
Sua vitória ou derrota estilo intimamente ligadas ao desenvolvi·
menta nacional.
Enquanto não possuir um sistema empresarial potente e estável,
cm todos os níveis, o Brasil não decolará do estãgio de nação emer·
gente, cm que se encontra.
.
Nosso Pais, que cresce, demograficamente, a taxas que poderão
elevar sua população a 200 mil~ões de habitantes, no ano 2000, tem
de estruturar, 'solidamente, suas forças produtoras.
Isso é indispensável, tanto para prover as crescentes necessida·
des do mercado interno, quanto para fazer face aos compromissos
internacionais.
Importante assinalar que a estabilidade do sistema empresarial
·tem reflexos diretos no sistema social.
Dela dependem a melhoria do nível de vida da população; a
distribuição mais eqUitativa de rendas; a criação de novos empregos;
a oportunidade de gradual eliminação dos núcleos de miséria, que
ainda se encastelam em vastas regiões do território pátrio.
Ora, como não há empresa sólida sem sadia administração, fâcil
é avaliar a importância do técnico administrador de empresa,
Papel não menos relevante, é atribuído ao técnico em adminis·
traçr.o pública. i':. dele que partem as normas que regem a vida
cconômica e social.
Hoje cm dia, o administrador possui, por preceito constitucio·
nu!, poder legifcrante. As leis aue aumentam a despesa, por exemplo,
embora votadas pelo Congresso, têm de ser propostas pelo adminis·
trador,
A importância do papel do técnico implica, no entanto, idêntica
responsabilidade.
Há que ter sempre presente a advertência de Jacques Maritain,
Segundo o ci:lcbrc pensador católico, a procura do desenvolvi·
menta pede um número de técnicos, cada vez maior, Mas exige, tam·
bém, que eles se revistam de grande sabedoria, c busquem, junto com
o progresso, um humanismo nosso, que permita ao homem moderno
o encontro de si mesmo.
Governar ê promover o bem comum.
E o bem comum, como ensina João XXIII, "consiste no
conjunto de todas as condições de vida social, que consintam c
favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana",
Outro nilo é o pensamento de Paulo VI, para quem, "o
desenvolvimento não se identifica com o crescimento puramente
económico de bens, Não é um valor supremo, mas instrumento u
serviço dos verdadeiros valores humanos".
f: lógico que o desenvolvimento exige preocupação constante
com o crescimento econômico, Mas sempre levando cm conta o
progresso social.
Recorro novamente u Paulo VI para assinalar que "não basta
promover a técnica pura que a terra possa ser habitada de maneira
mais humana. E que "a tecnocracia de amanhã pode gerar ainda pio·
rcs males que o liberalismo de ontem".
Em síntese, o compromisso do administrador não hll de ser
apenas com o Estado, mas com o homem, com a Nação.
Meus Senhores:
f: esta a mensagem que eu gostaria de deixar pnra vossa medita·
çuo,
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A luta que todos travamos i: pela construção de uma Pátria
grande e justa, onde todos tenham oportunidade de com ela
dcscnvolveNiC c progredir,
E isso só pode ser conseguido, de modo racional e humano, atra·
vés do sistema democrático.
Só ele propicia a livre empresa. Só ele humaniza o desenvolvi·
menta.
Eu mesmo sou um produto da Democracia. Minha vida se divi·
diu entre a dedicação à empresa privada e à coisa pública,
Atuci nos dois campos da administração.
E posso garantir-vos que os sucessos obtidos só se tornaram pos·
sívcis, por ter sempre presentes os valores fundamentais, que aliccr·
çam a filosofia democrática,
Senhoras c Senhores:
Estou feliz em estar convosco, nesta cidade tão bela e acolhcdo·
ra. Nesta terra de José de Alencar, do cego Aderaldo, de tantos
poetas, violeiros e cantadores. Neste Estado onde a luta pelo progres·
so se trava ati: contra as inclemências do tempo. Neste pedaço de
Brasil, onde o humanismo ê uma paixão.
Na luta pelo desenvolvimento econõmico, tecnológico, cientffi.
co, social e humano estarei convosco e a vosso lado,
Nessa batalha, hoje como ontem, estou engajado, E espero que
comfgo cerreis fileiras, para que a vitória nos sorria."
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4:

Votação, em turno único, do Requerimento n• 310, de
1977, do Senhor Senador Renato Franco, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo sob o
titulo "Treze Anos Depois", de autoria do Senador Jarbas
Passarinho.
Em votação o requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen·
tados. (Pausa.) Aprovado,
Serâ feita a transcrição,

1': o seguinte o artigo cuja transcrição é solicitada:
"TREZE ANOS DEPOIS
Jarbas G. Paurlnho

O clima que estamos vivendo, cm relação ao futuro da Revolu·
ção de 64, é algo que sugere o do baile da ilha Fiscal, no fim da mo·
narquia, Pelo menos a acreditar na vigorosa ofensiva verbal, de um
lado, c na escalada das manifestações colctivas, de outro,
Treze anos depois, o que se ouve é a referência, cada vez mais
desenvolta, à "morte da Revolução", ao seu .. processo de exaustão"
c assim por diante, Silo de natureza vâria os que se definem dcscon·
tentes, ou dissentidos, E a coortc parece aumentar rapidamente. Per· .
gunto-me se assisto a artificias pirotécnicos de ofensiva politica, ou
se, ao contrllrio, os sintomas traduzem algo de maior profundidade,
Lembro-me de uma pergunta que se me fez, cm 1966, no "Centro pa·
ra o Estudo das Instituições Democrâticas", em Santa BArbara, Cali·
fórnia, onde debati o destino da democracia c das sociedades justas c
livres, neste século. Um cientista social quis saber minha opiniilo
sobre o porquê de os golpes de direita serem efémeros, enquanto os
de esquerda pareciam definitivos,
Nuo vem a pelo a resposta que engendrei na ocasião, mas aquela
que, uma década decorrida, me sugere o Brasil de hoje, Comparo
com Cuba, uma revolução mais vclhn que a brasileira. Vejo Fidcl ver·
dadeiro imperador da ilha, solidamente instalado no poder incontras·
tâvcl. Leio-lhe as respostas, entre zombeteiras c cínicas, à jornalista
americana que o cnircvistou, Sobre os direitos humanos, limitou-se a
dizer que não pode analisâ·los do üngulo burguês, mas segundo os
imperativos da revoluçuo socialista. Classificou Sakharov e os dis·
sidentes russos de "meia dúzia ine~pressiva de gatos pingados". So·
brc presos politicas, afetou indiferença ao retrucar: "Nilo sei quantos
silo. Jâ foram 15.000, Ou mais. Hoje silo li .000, Ou menos, Sei ld",
Como se vê:, não tem o menor problema de consciência nem sofre
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pressões visíveis de ordem externa ou interna, Transformado em
novo Cipião, o Africano, ocupa u Africa onde se tornou "Scaramou·
eh c, fazedor de reis", c cm suas entranhas é recebido e saudado como
herói. Recebe Mama Hemingway, nas horas de lazer c nas de menor
importância aceita conversar, na ilha, com os senadores norteamericanos campeões da democracia, como McGovcrn c Frank
Church. E, num rasgo de audácia insuspeitada, manda 1.000 professores ilhéus, para ensinarem a lfngun de Cervantes aos africanos que
haviam aprendido a de Camões, nas ex-colónias portuguesas.
Nenhum conflito de consciência. Típica rcvoluçilo de esquerda, a
que Clemcnt Attlee chamou de viagens só de bilhetes de ida.
O modelo antrpoda pode ser a Revolução brasileira. Nilo con·
teu com a pregação propngnndfstica das esquerdas mundiais, como
Cuba. Não teve a pena de Sartre a seu favor, Ao contrário, mobi·
lizou desde logo, contra si, a inte/igents/a ocidental, tão violenta con·
tra improváveis recidivas do nazismo, e tão permissiva e tão bcne·
valente com a tirania comunista, Passamos a fazer parte do "arquipé·
lago do mal" existente no mundo, onde "os direitos humanos são
desprezados, os povos oprimidos, as economias postas a serviço do
imperialismo capitalista". Tudo o que fizemos, nestes treze anos, em
favor desta Nação, é negado da maneira mais despudorada, mas inte·
ligentc. Os que foram batidos em 64, apenas retraíram de suas posições, reorganizaram-se e nf estilo, a tirar proveito sobretudo do fato
de que os cidadãos de 18 e 20 anos, de hoje, eram crianças de cinco e
sete anos quando a Revolução venceu.
Na União Soviética, pode falar-se da Revolução de Outubro,
que foi de 1917 e está velha de 60 anos. Nilo há "estafa", nem "fadi·
ga de materiais". O mesmo em relação à China, apesar da tur·
bulência de seus negócios internos, da "gang dos 4", das reabili·
tações sucessivas de seu obstinado Vice·Primeiro Ministro. Idem
Cuba, de que não se exigem, em nome da Declnraçi\o dos Direitos do
Homem, nem mesmo uma simples liberalização do regime, quanto
mais distensão, abertura e eleições.
Já nós enfrentamos, agora, uma. ofensiva maciça de integral
negativismo. Os integristas recusam admitir, por miníma que seja,
qualquer açi!o positiva da Revolução em favor do Brasil. Mesmo
quando o fato é gritantemento inegável, como o avanço espetacular
no campo das telecomunicações, eles não se deixam vencer. Rcpli·
cam: "Nada mais que a obrigação do Governo". Para se mostrarem
coerentes, ocupam uma linha telefónica no Imo da floresta amazôni·
ca, ligam para o jornal a que servem em Ncw York e desancam a
Transamazôniea, segundo eles "obra faraónica, exemplo de desperdf·
cio". Junto com os ecologistas europeus, falam aterrorizadamente da
ameaça de desaparecimento da última floresta continua e fechada do
mundo.
Em 63, estudantes safam às ruas, Recebiam generosas verbas de
um Ministro da Educação, sem a obrigaçilo de terem de prestar
contas. Em compensação, aplaudiam freneticamente as reformas de
base, entre elas a da educação. Emprcgãvamos 2, I% do PNB em ensi·
no e pesquisa. Mais de 70% das vagas do ensino secundllrio eram re·
lativas a educnndârios particulares, Os trabalhadores e seus filhos
disputavam a estreita faixa de 24% das vagas gratuitas. E isso com os
abastados c influentes, que preferiam nilo pagar colégio, Nas
unlv~:rsidndcs, não tínhumos um único campll.f que merecesse tal
nome. As estruturas inacabadas da ilha do Fundilo desafiavam os
tempos, desde Getúlio e o Ministro Mariani. Ao todo, havia menos
de 125.000 universitãrios no Brasil. Eram 132 para cada 100.000
habitantes, comparados com os 787 da Argentina e os 610 do
Uruguai. Hoje os campl ostentam sua beleza física por todos os
quadrantes do Brasil. Temos um milhão e 200 mil universitários, Na
USP hã mais de 40% de seus alunos provenientes de famllias cujos
chefes não têm instrução primária, f: a democratização, indesmen·
tive!. Foram muitos milhares de novas oportunidades, oferecidas nos
jovens brasileiros; no mesmo tempo cm que, no secundário, inverte·
mos a proporção. Silo 70% de vagas grutuitas, contra 30% de escolas
particulares. Pois acusam-nos de estatizar perigosamente o ensino c
de "mobralizur a universidude", E o MOBRAL 6 apontado como
"fltbricn de produçi\o de müo-de-obru para melhor exploração pela

empresa capitalista". Fosse um projeto de esquerda, seria saudado
como a maior revolução deste quartel do século. E ganharia todos os
prêmios internacionais ...
H!i 1S unos, CelsL1 Furtado preparou, iludido pelo Governo, um
plano trienal de desenvolvimento global. Trabalhou com a renda per
capira da ordem de 230 dólares. Hoje, depois de sucessivos anos de
elevada taxa de desenvolvimento econômico, temos 125 bilhões de
dólares do PNB, c uma renda per caplta que saltou dos 230 para os
1.100 dólares. Que fazem os Integristas? Retrucam: "Sim, mas isso
foi feito us custas do pobre e em favor do rico, (!,embro-me da
UDN, que chumava Getúlio Vurgas de pai dos pobres e mi!e dos
ricos). E chovem as mais feias acusações ao modelo económico:
"opressor, iníquo, infu'me". Bom cru aquele modelo em que o Brasil
cresciu 11egatil'amente (menos I,6% no ano de 63) c tinha que ir de
pires na mUo negociar com os imperialistas" a recomposição
periódicu de sun dívida externa. Bom era aquele modelo que nos
levou u vergonha de ver o depósito de ouro brasileiro ser posto sob
custódia dos Estudos Unidos, num de seus fortes, proibido o Brasil
de nele tocar. Bom era o modelo que aumentava nominalmente os
salários c deixava o trabalhador à mercê da inflação galopante,
Ora, que vivemos numa sociedade ainda longe de ser justa é fora
de dúvida, mas negar o desenvolvimento deste Pais nestes 13 anos é
provu de obstinado primarismo faccioso. Sabemos que a parti·
cipação dos brasileiros nos frutos do desenvolvimento merece re·
puros. Mus quul o governo populista que tivemos que fez com que
os nobres participussem mais favorecidamente do desenvolvimento
do que os ricos~ Neste periodo, ao menos, o Brasil cresceu como um
rodo. Bastu atentar para os indicadores sociais: rádios, televisões,
11

máquinas de lavar, cletrodom~sticos e, cm grau menor,· até automó-

veis, acessíveis sempre a cada vez maiores segmentos da população
brasileira, Haveremos, ainda, de corrigir os erros da concentração de
renda. E uma das maneiras de fazê-lo está sendo feita: é através da
educação, que permite a mais rápida mobilidade vertical social. Estamos longe de um Estado de Bem-Estar, como o sueco, mas jâ não
somos o Brasil de há IS ou 20 anos, com as classes praticamente cris·
tulizadas de então, o filho do doutor chegando a doulor e o do traba·
lhador a trabalhador, e olhe lá.
Treze anos .depois da Revolução, penso na pergunta que me foi
feita em San tu Bárbaru, Califórnia. Será el'êmera n duração da nossa
Revolução? Vejo coisus e nelas medito. Leio um terrorista, conde·
nado inclusive por homicídio, a caluniar através de jornais que não
são da '"imprensa nanica", oficiais das Forças Armadas, denegrindo-lhes u imagem. O assassino que, faz alguns anos, fingia
praticar pública apostusiu e denunciava os métodos tirânicos de seus
companheiros de partido comunista, teve as declarações, na época,
postas sob suspeição. Hoje, essa mesma palavra parece ganhar foros
de credibilidudc, só porque atinge a honra daqueles que, no sombrio
e incerto período da luta contra us guerrilhas exportadas de Cuba e
dos países comunistas europeus ou asiáticos, arriscaram suas vidas,
honrando o voto de se dedicarem, com o risco do sacrificio pessoal,
uo serviço da Pátria.

Mas que ê Píotriu, pura os 111/egristas? Nilo acabam eles de proclamar que a comemoração do 7 de Setembro é uma farsa, uma misti·
licuçfto, pois, segundo eles, somos vassalos dos imperialistas, lã fora,
c aqui dentro nfoo há ruzào pura festa se somos uma imensa senzala,
desprovida de lei, de segurança para o homem, e de liberdade?
Na própria Igreja Católica, "mile e mestrd", h~ sinais inquie·
tuntes. Ela parece arrependido, sobretudo dos tempos (séculos) em
qu~ csh:vc ullada uo capitalismo c se comprometeu com seus erros,
Subitamente, porém, sem que o Santo Padre libere a expressão "sociulismo-cristüo''. que í: um contra-senso, clérigos se declaram socialistus c alguns até se permitem prcssionur governos estrangeiros, em
favor de terroristas. E cu fico pensando nu fulta que deve fazer ao
católico Huber dc Matôs uma oração, uma palavra, um gesto de solidariedade, a ele que apodrece nas prisiles de Fidel, porque cometeu o
crime de, up<is a Revolução de que foi um dos chefes, haver divergid,, de Fidcl, cm dezembro de 1961, quando ele se declarou comunisw desde a juvcnt udc ...
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Treze anos depois, lastimo sinceramente que não tenhamos
desenvolvido um ·projeto político que edifique a democracia, realizando o equilíbrio justo entre u defesa do Estado c as franquias individu:~is, os direitos políticos e os direitos civis. Descabido, porém,
seria imputar isso a uma lnd9le antidemocrática de 64, Rcnllstico ó
considerar as dificuldades realmente de monta que silo pertinentes ao
quadro politico contemporâneo, em especial para os países que não
conheceram, historicamente, períodos estáveis de prática demo·
crática. Mas quando vejo e ouço coisas, procuro avaliá-las. Ouço
gritos de "dclenda 64", como se os gritos, por simples ecos,
derruísscm o edifício construido nestes 13 anos, à moda dos castelos
de carta.
Estarei cu vivendo o clima da Ilha Fiscal, ou há equivocas no
ar? De mim, creio que há equívocos. E ct:do se. provará."

4. Pelo visto se constata que cinco são os componentes do
órgão, sendo três de indicação prevista. !:. como cstã dito na Portaria
MEC no248, dc9-4-76,
"Art. 3• O Conselho Nacional de Direito Autoral scrâ
constituldo de cinco conselheiros, nomeados pelo Presidente
da Rcptiblica, cuja composição obcdccerâ à seguinte
representação:
a) um representante do Ministério da Educação c
Cultura, que serã o presidente;
b) um representante do Ministério da Justiça;
c) um representante do Ministério do Trabalho;
d) dois membros de livre escolha do Presidente da
Rcptiblica."

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 5:
Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n' 192, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos
Torres, que acrescenta parágrafo no nrt. 117, da Lei n' 5.988,
de 14 de dezembro de 1973, tendo
PARECERES, sob nos 582 c 583, de 1977, das
Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc, nos termos do Substitutivo que oferece; e
-de Educaçio e Cultura, favorável ao Substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça.
Em votação o substitutivo, que !cm preferência regimental.
O Sr. Hebfdlo Nunes (ARENA - PI) - Peço a palavra, Sr.
Presidente, para encaminhar a votação.
O SR., PRESIDENTE (José Líndoso)- Tem a palavra o nobre
Senador Hclvídio Nunes,
O SR, HELVIDJO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar a
votação.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
O Projeto de Lei n• 192, de autoria do eminente Senador
Vasconcelos '!'erres, recebeu emenda substitutiva na Comissão de
Constituição e Justiça.
A Liderança do Governo, com a colaboração da Assessoria,
depois de examinar detidamente a matéria, anuncia seu voto contrA·
rio à aprovação da mesma, pelas razões que passa a expor:
O projeto em exame pretende acrescentar parágrafo no art. 117
da Lei n' 5.988, de 14 de dezembro de 1973, para incluir, obrigatorin·
mente, na composição do Conselho Nacional de Direito Autoral CNDA, um "representante da lasse dos usuários de obras
inh:lectuais".
2. A Lei n• 5.988/73, que regula os direitos autorais, estabelece

cm seu
"Art. !16. O Conselho Nacional de Direito Autoral é
órgão de fiscalização, consulta c assistência, no que diz rcspci·
to a direitos do autor e direitos que lhe silo conexos."
O nrt. 117 enumera as atribuições do CNDA e o artigo 132 está
assim redigido:
"Art. 132. O Poder Executivo, mediante Decreto,
orgnnizarll o Conselho Nacional de Direito Autoral."
3. O Decreto n' 76.275, de JS de setembro de 1975, que organi·
zou o Conselho, declarn·o "órgão normativo-administrativo de
fiscalização, consulta e assistência no que diz respeito a direitos do
autor e direitos que lhe silo conexos, c fica subordinado ao Ministé·
rio du Educaçiio c Cultura".
Sobre o assunto cm foco, dispõe o mencionado Decreto em seu
"Art. 2' O Conselho Nacional de Direito Autoral é
constitufdo de cinco conselheiros, inclusive o presidente,
nomeados pelo Presidente da Reptiblica, sendo um
representante do Ministério da Educação e Cultura, que
presidir!• o Orgão, um do Ministério da Justiça e um do
Ministério do Trabalho."
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O Presidente da República, dando cumprimento a disposições
regulamentares, por decreto administrativo de 4 de fevereiro de 1976
constituiu o Conselho Nacional de Direito Autoral, nomeando 0 ;
três representantes ministerais c mais dois artistas: um compositor c
cantor e outro compositor.
S. O contexto vigente atendeu, sem dtivida, à boa técnica legisla·
tiva sob as normas de direito ptiblíco que estrutura o Estado.
A Lei n• 5.988/73, que dispõe sobre o Direito do Autor e criou
o Conselho, não regulou a sua estruturação. Disse expressamente
que ao Poder Executivo, mediante decreto, cabia organizâ-lo.
Sendo, como é, um órgão administrativo-normativo, sua cs~
truturação é subordinada, privativamente, ao Presidente da Rcptibli·
cn, nos termos do art. 81, V, da Constituição.
6, A legislação vigente é, assim, a adequada nos princfpios de
Direito Público, notadamente os que norteiam a Administração, A
estruturação de um órgão administrativo-consultivo, assessorando
um Ministro de Estado, é da competência da dircção superior da
Administração.
7. A alteração pretendida pelo projeto à Lei n• 5.988/73 é um
corpo estranho ao diploma legal vigente, pois desfigura a Lei que
procura alterar c violenta normas de administração, que a organização do Estado esposa no seu todo.
8. Este, sem dtivida, não é o caminho para atingir-se o objetivo
do projeto, Sem necessidade de alteração da lei, a classe dos usuários
de obras intelectuais terá o seu representante no CNDA, desde que
seja devidamente organizada para, na ocasião própria, fazer a
indicação do representante.
Por essas razões, Sr. Presidente, Srs, Senadores, a Maioria
manifesta seu voto contrariamente à aprovação do Projeto,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)...,. Em votação o substitu·
tive.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Rejeitado.
~o seguinte o substitutivo rejeitado:

EMENDA No 1-CCJ
(Sub•tltutlvo)
Acrescenta parágrafo ao art. 117, do Lei n' 5.988, de 14
de dezembro de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O artigo 117 da Lei n' 5.988, de 14 de dezembro de
1973, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte §2', rcnumcrandose para I' o parãgrafo tinico existente:
"Art.ll7 ..................................... ..
§Jo ......................................... ..
§ 2o O Conselho Nacional de Direito Autoral é constitui-

do de cinco conselheiros, inclusive o presidente, nomeados
pelo Presidente da Rcptiblica, sendo um representante do
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Ministério da Educarilo c Cultura, que presidirá o Orgão, um
do Ministério da Justiça, um do Ministério do Trabalho, c
dois representantes da classe dos autores de obras
intelectuais,"
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Ainda assim, é impraticável a aprovação da matéria pelo
Senado Federal c pela Cllmnru dos Deputados no mesmo dia. com a
sançiio c publicuçiio nu mesma data.
Em 'conseqUência, paretc-mc que a proposição não deverib
cogitar de prorrognção", uma vez que, juridicamente, não se
prorroga o que se extingUiu. A terminologia cxata para a espécie
seria a ''renovação" de prazo.
Em cor.scqUi:ncia, objctivando situar a matéria cm consonância
com a boa técnica jurldica, opino pela aprovação do projeto, com a
se12:uinte .
EMENDA N• 1-CCJ
11

Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicnçilo.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrârio.

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso}- Rejeitado o substituli·
vo, passa-se à votação do projeto.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram per·
maneccr sentados. (Pausa.}
Rejeitado.
A matéria será arquivada.
t;: o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI no SENADO N• 192, DE 1976
Acrescenta parágrafo ao art. 117, da Lei n• 5.988, de 14
de dezembro de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Acrcsccntc·sc ao art. 117, da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973, o seguinte§ 2•, rcnumerando·sc o único existente:
Art. 117................... ·" .. · · ........ · · .. • ·

··.. §·2; ·N;· ~~;,;;~~i~~- d~· c~~~.ih~· i-i~;i~~~i. d~ ·r,i;~i;~
Autoral figurará, obrigatoriamente, um representante da classe dos usuários de obras intelectuais".
Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso} - Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia, vai-se passar à votação do Requerimento n• 375/77, lidp no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei
do Senado n• 204, de 1977.
Em votação o requerimento.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.}
Aprovado.
Em conseqUência, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de ~ci do
Senado n~ 204, de 1977, de autoria do Senhor Senador Henrique de La Rocquc, que prorroga o prazo de validade da car·
tcira de identidade para estrangeiro (dependendo de parecer
da Comissão de Constituição e Justiça).
Solicito ao nobre Sr. Senador Helvldio Nunes o parecer da
Comissão de Constituição c Justiça.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para emitir pare·
cer.}- Sr. Presidente e Srs. Senadores: O presente projeto, uprcscn·
tado pelo ilustre Senador Henrique de La Rocque, visa prorrogar,
até: I• de outubro de 1978, o prazo de validade das carteiras de idcnti·
dude para estrangeiros "modelo 19".
Justificando a proposição, seu eminente Autor esclarece que o
Executivo, desde 1960, vem prorrogando o prazo de validade dessa
carteira, certamente porque, até esta data, nilo ultimou os estudos
necessários à aprovação de um modelo de substituição.
Verificando-se que u última prorrogação - determinada pela
Lei n• 6.370, de 1976- se esgotou no dia I• de outubro de 1977,
impõe-se novu prorrogação, 11 fim de que os estrangeiros nilo venham a sofrer constrnngimento, com o recolhimento de suas cnr·
teirus modelo 19.
A proposição, como se vê, encerra providência da maior urg~n~
cin, à vista do inexorllveltórmino do prazo legal, a I• de outubro de
1977 que, por ser sllbado, somente se exinguirá no primeiro diu útil
seguinte. ou seja, hoje, segunda-feira. din 3.

Ao art, 1• do projeto
Onde selô "prorrogado"
Lcia·sc: urcnovado".
Este, o Parecer da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso} - O parecer da
Comissão de Constituição c Justiça é favorável ao projeto com u
emenda que apresenta.
Terminada a instrução da matéria, vai-se proceder à sua apre::·
cinção.
Em discussão o projeto c a emenda. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-los, declaro-a encerrada.
Em votação o projeto, sem prcjulzo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se
acham. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.}
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Rcdação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso} - Aprovado o projeto,
em primeiro turno c estando a matéria cm regime de urgência, a apre·
ciaçilo em segundo turno, será feita imediatamente, de acordo com o
que dispõe o art. 385 do Regimento Interno.
Sobre a mesa o parecer da Comissão de Rcdação que vai ser lido
pelo Sr. 1•-Secretllrio.
t;: lido o seguinte

PARECER N• 727, DE 1977
Da Comlssio de Redaçilo
Redaçilo do vencido, para o l• turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 104, de 1977.
Relator: Senador Helvldlo Nunes
A Comissão apresenta a redaçilo do vencido, para o segundo
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 204, de 1977, que
prorroga o prazo de validade da carteira de identidade para estran·
geiros.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1977. - Adalberto Sena,
Presidente- Helvídlo Nunes, Relator- Ruy Santo•.
ANEXO AO PARECER N• 727, DE 1977
Redaçilo do '"nddo, para o l• turno regimental, do
Projeto de Lei do Senado n• 104, de 1977, que renova o prazo
de validade da carteira de Identidade para estrangeiros.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O prazo de validade das carteiras de identidade para
estrangeiros, "modelo 19", de que truta o art. 2• do Decreto-lei
n• 499, de 17 de março de 1969, alterado pelo que dispuseram as
Leis n•s 5.587, 5.815, 6.110, e 6.370, de 2 de julho de 1970, 31 de
outubro de 1972, I• de outubro de 1974 e 27 de outubro de 1976,
respectivamente, fica renovado até I• de outubro de 1978, após o que
deverilo ser apreendidos aqueles documentos onde forem npresen·
tu dos, e remetidos uo Departamento de Policia Federal.
Art. 2• Esta Lei entra em vigor nu dutu de sua publicaçilu.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
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o SR. PRESIDENTF. (José Lindoso)- Passa-se h discussão,
em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 204, do 1977, que
renova o prazo de validade ela carteira do identidade para
estrnngciro.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Encerrada o discussão, em segundo turno, a matéria ê dada
como aprovada, nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
o Projeto vai à Câmara dos Deputados.
o SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, redação
final do Projeto de Resolução n• 74, de 1977, aprovado na Ordem do
Dia da presente sessão c que, nos termos do parágrafo único do art.
355 do Regimento Interno, se não houver objcçào do Plenário, será
lida pelo Sr. !•·Secretário. (Pausa.)
~lida

a seguinte
PARECER N• 728, DE 1977
Da Comlssilo de Redoçilo

Redaçilo Onal do Projeto de Resoluçilo n• 74, de 1977.
Relator: Senador Hehídlo Nunes
A Comissão apresenta a rcdaçào final do Projeto de Resolução
n• 74, de 1977, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a
elevar em Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comi.sões, 3 de outubro de 1977.- Adulberto Seno,
Presidente- Hei,ídlo Nunes, Relator- Danton Jobim.

ANEXO AO PARECER N• 728, DE 1977
Redação final do Projeto de Resolução n• 74, de 1977.·
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, c cu,
, Presidente, pro·
mulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1977

Autoriza o Go,.rno do Estado de Pernombuco a elevar em
Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) o mor.·
tante de sua divida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• ~o Governo do Estado de Pernambuco autorizado,
nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976,
do Senado Federal, a elevar em CrS 120.000,000,00 (cento e vinte mi·
Ihões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de
que possa contratar empréstimo, junto 1l Caixa Econômica Federal,
por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS),
destinado ao financiamento dos serviços de reaparclhamento da rede
.estadual de ensino, com implantação de unidades fisicas, naquele
Estado.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi·
caç:lo.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A redaçào linallidu vai
1\ publicoçuo. (Pausa.)

Sohre a mesa, requerimento P,lle vai ser lido pelo Sr. I•-Secretá·
rio.
~lido e~• provado

o seguinte

REQUERIMENTO N• 377, DE 1977
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, roqueiro dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da redução linal
do Projeto de Resolução n' 74, de 1977.
Sala das Sessões, J de outubro de 1977.- Murllo Parulso.
O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso) - Aprovado o reque·
rimcnh\ pussu-sc à imcdiutu uprcciucüo du rcdaçil.o finul untcrior·
mente lida.
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Em discussão a redução Jinal. (Pausa.)
havendo quem queira discuti-ln, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se acham.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgoção.
~uo

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) - Hã, ainda, oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Brosil anseia por democratização.
Ela será tonto mais elicaz quanto mais conquistas politico·
econômico-sociais vier, a assegurar - regime de legalidade, amplo
exercício das liberdades individuais e públicas, soberania da verdade
popular, governo da maioria, segurança e livre atuação das minorias
políticas, respeito aos direitos do homem, garantias constitucionais
básicas, igualdade de oportunidades para todos, justa distribuição de
riquezas, etc.
Tenhamos bem presente, contudo, que qualquer democratiza·
ção brasileira será precária, instável e de pouca consistência, se não
se reformular, profundamente, nossa estrutura sindical, hã muito
extremamente dependente do controle estatal e cerceadora de uma
genuína ação popular.
Com efeito, em qualque pais do mundo, mede-se a força de seus
sindicatos pela autonomia que gozam no direito de reivindicar e, em
especial, por seu poder de barganha.
Em recente viagem ao Brasil, o Sr. Sol Chaikin, Yice-Prcsidcnte
da Federação Americana do Trabalho/Congresso de Organizações
Industriais, a AFL-CIO, a mais forte central de operários dos Esta·
dos Unidos, congregando milhões de trabalhadores, afirmou, muito •
procedentemente, que "o sindicolismo livre é a base essencial de um
conceito real de direitos humanos e isso é bem reconhecido em todas
as sociedades com exceção das mais atrasadas, como condições de
vida muito primitivas". E, ainda: "a liberdade sindical, com o direito
de greve e a barganha livre dos operários com os empregadores, sem
a interferência ou o controle do Governo, é uma condição fundamen·
tal para a existência de uma democracia politica e de um sistema de
justiça social" (JB 3·9·77).
Diga-se, a bem da verdade, que o sindicalismo, no Brasil, nunca
foi suficientemente forte. Ligado, cm suas origens históricas, à atua·
ção dos operârios imigrantes que se arregimentavam em sociedades
beneficentes, foi, com a abolição da escravatura, que nossos traba·
lhndores começaram a se movimentar, sistematicamente, para
reivindicarem e exigirem seus direitos.
Embora já tivessem começado antes, as greves e manifestações
operárias aumentam c assumem dimensões mais significativas a
partir dos primeiros anos de República. Tiveram, não raro, que
enfrentar o estupidez governamental, inclusive otrnvês de violentas
intervenções policiais. E isso, antes e depois que lei do Congresso, em
1907, qtribuisse nos trabalhadores a liberdade de se organizarem cm
sindicatos, sem qualquer interferência do Estado.
Em 100 anos de Suor e Sangue (Editora Vozes Ltda., RJ, 71);
lemos, a propósito de movimento grevista ocorriào em Pernambuco,
nos meados de 1919:
"Mnnocl do O, operário de 100 anos, lembrava, em
1968, todas as jornadas daquela fase maior do sindicalismo
nordestino e brasileiro. Dizia ele: "Acompanhei o movimcn·
to operário desta regiUo desde os seus primeiros passos até
hoje. E nunca encontrei uma vida sindical que lhe fosse supe·
rior ou mesmo igual."
Explica por quê:
"O que fazia o valor excepcional do movimento era a
existêncin de uma formid6vel equipe de militantes e líderes,
fiéb c amigos. Nem cnrrcirismo, nem pdcguismo, mus uma

5170 Terça-feira 4

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11)

Outubrodel977

Sindicato vai cada vez mais se desmoralizando, prostituindo·
se e tornando-se, por sua vez, mais um fator de anulação da
classe operária.''
Ao longo deste pronunciamento, terei a oportunidade de citar
manifestações outras, de líderes sindicais e de organizações que
defendem os interesses dos trabalhadores. E, digo, sinceramente, que
entre a opinião do digno representante do Espírito Santo c o pensa·
O Sr. Agenor M1rl1 (MDB - RN) - Permite V. Ex• um mente esposado por homens que sentem de perto as dificuldades que
aparte?
atravessa a classe operária, prefiro com estes últimos, porque ele
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda a satis· representa realmente, o grito de angústia contido no lamento de
ManocldoO.
fação.
dedicação sincera e total à libertação da classe. E a grande
riqueza do movimento era a sua liberdade. Ele era nosso.
Nilo era dos patrões nem do Governo. Podiam dissolvê-lo,
mas niio lhes era permitido controlâ·lo. Para nós, naquela
época, o sindicalismo só tinha duas alternativas: viver livre
ou morrer."

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex•
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Nobre Senador Marcos
Freire, este ano, nas férias de julho, achei por bem conhecer os complementar o meu aparte?
Estados Unidos, e lá fiquei 22 dias. Tive oportunidade, então, de
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Pois não,
entender o quanto silo fortes os sindicatos daquele pais: o Sindicato
da Construção Civil, o Sindicato da Limpeza, enfim, todos os
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• gratificou o
sindicatos, cada um procurando ser mais organizado, mais coeso meu aparte com esta citação. Apenas desejo fazer uma retifieação: os
entre si, na defesa dos seus sindicalizados. Quero congratular-me sindicatos não pedem bolsas, não pedem dentistas c nilo pedem médicom V. Ex• que, na tarde de hoje, abre perspectivas imensas no cam. cos- eles passaram a ter bolsas de estudo, para distribuição aos li·
po da sindicalização, para que todos os brasileiros, operários, lhos dos trabalhadores, passaram a ter dentistas, passaram a ter
possam ter, através do seu sindicato, a força maior da defesa das suas médicos. E é profundamente lamcntâvel que isso, na opinião de
aspirações. Meus parabéns.
V. Ex•, não caracterize um grande bcne!Tcio à classe sindical brasi·
leira.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradeço a inter·
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Dizia o Sr. Sena·
vcnção do ilustre Senador pelo Rio Grande do Norte, c o exemplo
que S. Ex• traz evidencia que uma democracia nilo pode ser forte dor Eurico Rezende que o Brasil oferece, nesse campo, um exemplo a
quando não existem sindicatos fortes. Esse, talvez, um dos grandes outros povos. Praza nos céus que o menor número de países imitam
males das tentativas democráticas ocorridas no Brasil através dos o exemplo brasileiro nesse setor. Porque se é verdade que se deu na
tempos cm que, poderíamos dizer, os movimentos genuinamente tra· vida sindical -para usar a expressão de S. Ex• - uma ·sofisticação
maior, porque hoje o sindicato presta um scm·número de serviços
balhadores foram cxceçõcs entre nós.
nssistcnciais aos seus associados, sem sombra de dúvidas de que a
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• urr isto está correspondendo uma peidn de autonomia, uma perda de
aparte?
poder de barganha, uma perda de independência.
O SR. MARCOS fo.REIRE (MDB- PE)- Tem o aparte o ilus
E se reconheci, no meu pronunciamento, que o sindicalismo
trc L!der da ARENA.
entre nós nunca foi forte, não podemos, infelizmente, ao· contrârio
do afirmado pelo Líder do Governo, dizer que ele se tornou mais
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Quer-me parecer que, forte depois de 1964.
cm matéria de aperfeiçoamento sindical, o Brasil tem lições a dar ao
O Sr. José S1mey (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um
mundo e mesmo aos Estados Unidos, cuja organização, no gênero, ó
considerada uma das mais perfeitas. A partir do primeiro Governo aparte?
da Revolução, a vida sindical brasileira ficou mais sofisticada,
O S.R. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Pediria· um pouco
porque até então, o sindicato era um instrumento meramente de
pressão, isto é, exclusivament: reivindicatório. Hoje, cm nosso País, mais de tempo, para que pudesse avançar na matéria. Logo mais
o sindicato tem também uma outra característica, que cm outros terei toda a satisfação de ouvir a intervenção de V. Ex•
lugares não existe, que é a da prestação· de serviço. O Governo, que
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• cstâ
antigamente aplicava o Fundo Sindical c outros meios para um tra- avançando demais.
balho de agitação em busca de dividendos eleitorais, à custa da diluiO Sr. José Sarney (ARENA - MA)- Queria apartcar V. Ex•
ção da autoridade, .passou n drenar recursos ambulatorinis, hos.
pitnlnres, educacionais, através de convênios. Instituiu-se o PEDE, agora, justamente porque V. Ex• fez uma constatação muito
cm que V. Ex• identifica um serviço realmente relevante à nossa importante para ó debate.
classe obreira. E agora, o Ministério do Trabalho, através de grupos
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Tem V. Ex• o apar·
ali organizados, procura melhorar as condições de .vida sindical te.
brasileira, oferecendo novos atendimentos e novas conquistas para
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- A de que justamente o
o trabalhador. Dai por que voltamos n dizer que, cm matéria
sindicalismo, no Brasil, nunca foi forte. Isto é reconhecido, e nós te·
sindical, o Brasil evoluiu e evoluiu muito bem.
mos que fazer uma análise, para que o discurso de V. Ex•, rcalmcn·
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - Para responder ao te, possa chegar a alguma conclusão sobre quais as causas que deter·
aparte do Lider da ARENA, Senador Eurico Rezcnde, dou a palavra minaram que, no Brasil, nunca o nosso sindicalismo fosse forte. Por·
a 100 Anos de Suor e S1ngue (Editora Vozes Ltda, Rio de Janeiro, que, na realidade, os pa!scs cm que o sindicalismo é forte reprcscn·
1971 ), que diz cm certo trecho:
tam, por outro lado, uma economia extremamente liberal, baseada
"Cndn dia mais atrelados no Ministério do Trabalho no Lalsse:{alrt, sem mecanismo de justiça social capazes de evitar
nilo silo mais os Sindicatos instrumentos de conscientizaçilo c que os írabnlhador~s sejam explorados, c sem nenhuma defesa. Aí,
promoçilo colctivas e de defesa de nossos interesses e das nos· os trabalhadores se aglutinam em torno do sindicato, tornam o sindi·
sns aspirações, mas apenas lugares onde se vai tentar conse- cato órgão político c reivindicatório, c esse sindicato passa, rcnlmen·
guir bolsas de estudo ou procurar médicos c dentistas. Trnns- te, a ter uma funçilo importante dentro do mecanismo de equilíbrio
formarum-sc meloncolicamentc cm órgãos de assistencialis· da sociedade. ~o que nós constatamos. E por que, no Brasil, os sindi·
mo, outros tantos postos do INPS, quando não estilo a servi- cntos nunca foram fortes? Este, n primeira pergunta. Porque, aqui,
ço de pntrões c nte da polícia. Fugindo, assim, li sua missilo o sempre procuramos implnntor um tipo de Justiça Social, partindo do
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Estado, sem que as classes sociais fossem obrigadas a se dcglndinr entre si, medindo forças, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, e em
grande parte da Europa. Ora, de1dc o momento em que as leis sociais
no Brasil asseguraram grandes vantagens nos trabalhadores, que nós
criamos a Justiça Trabalhista, c que esta Justiça tem um representante dos operários, um representante dos empregadores e um mediador,
que é o representante do Estado, nós colocamos os conflitos sociais
sob a tutela do próprio Estado. Assim, tiramos do sindicato aquela
força que realmente nos palscs cm que o Laissez-faire funciona, cm
que o seu trabalhador fica obrigado àquela grande função politica
que o sindicato representou ao longo da História da luta dos trabalhadores no mundo inteiro. Por este motivo, o sindicalismo brasileiro sempre foi fraco, c mais do que isto, sempre foi vitima indefesa
das investiduras politicas que se fazia em cimu dele. E porque na Justiça Trabalhista ele tinha de canalizar as suas forças dentro dela. O
que aconteceu? Aconteceu que ele foi vitima do envolvimento politico, Dai, o fenômeno do peleguismo, já hoje estudado na universidade, O pcleguismo ni!o é só um fenômeno brasileiro do sindicalismo
do trabalhador, mas patronal, que também existe no Brasil c existiu,
da mesma maneira invadindo todo tipo de sindicato, tanto o sindica·
to patronal como o sindicato do trabalhador.

lhista, de evitar que o trabalhador seja explorado. Então, a única forma que ele tem é a forma associativa do sindicato, dos contratos coleti vos de trabalho. Aqui, não. Se V. Ex• admite um empregado, clc vai
à Justiça Trabalhista, porque tem leis que o protegem. Ele nao precisa do sindicato. Este, o nosso problema. Na realidade. tornamo-nos
avançudamcntc, um Pars, no qual o intervencionismo, no sctor da
Justiça Trabalhista, procurou regular c dar uma certa paz social,
através das leis trabalhistas c da Justiça do Trabalho. Este, o ponto
que desejaria inserir no brilhante discurso de V. Ex•.
O Sr, Eurico Rezende (ARENA - ES)- Permitiria V. Ex• um
aparte?

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Sr. Presidente,
uma análise cm torno da fragilidade do sistema sindical entre nós é: o
objetivo deste pronunciamento. Em parte, corroboraria algumas das
considerações feitas pelo Senador José Sarney, embora dentro de determinadas ressalvas. Assim, quando S. Ex• se refere ao pelcguismo
sindical que existia c fez uma série de considerações a respeito ...

Senador José Sarney, muitas e muitas delas realmente vAlidas cm si.
O erro está em a CLT trazer, no seu bojo, dispositivos inspirados no
corporativismo fascista italiano e, por conseguinte, amarrar, manietar, tutelar o sindicato, fazendo-o dependente do Governo, atrelando-o, muitas vezes, aos interesses do Governo, contra os interesses
dos trabalhadores que deveria defender.

O Sr, Jooé Sarney (ARENA- MA)- Um fenômeno nilo, siio
vãrios outros.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Se me permitirem,
os ilustres colegas, e o tempo também, procurarei continuar a análise, para fixar bem - inclusive através da invocação de exemplos,
com nome, data e local, bem definidos - o que é o sindicalismo do
Brasil, e como se configura essa protcção do nosso Estado aos órgãos de representação dos trabalhadores.
O Sr. Eurico Rezende(ARENA- ES)- Permite V. E••?

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Exemplo concreto:
o Governo tem uma fórmula salarial de reajustamentos, cm que um
dos itens componentes i: o índice inflacionário. O Governo subavalia-o c, portanto, há uma distorção no Indico inflacionário apresentado. Orgnos ligados aos trabalhadores sabem do falseamento do
dado, mas corno é o índice oficial publicado pelo Governo, aquela
fórmula nuttcmftticu se aplica. A Justiça do Trabalho nada mais tem
a fazer do que senão reconhecer a aplicação da fórmula; os reajustamentos salariais, portanto, prejudicam o poder aquisitivo do trabaEssas características, V. Ex• deveria examinar, essas causas, que lhador, c, no regime autoritário, autocrata cm que vivemos, o trabanão silo de agora. Quando o Governo brasileiro procura dar ao nos- lhador não tem como se contrapor itquele atentado às suas condições
so sindicato, já que ele perde substância politica cm face justamente de vida.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB -SE)- Permite V. Ex• um aparte?
do regulamento das tensões sociais, através da Justiça Trabalhista,
estamos buscando dar ao sindicato outra funçiio, assistencial, de
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Portanto, o que teprestação de serviços, que se agregando a ele de certo modo dá-lhe rá prejudicado, cm parte o movimento sindical no Brasil foi, após a
também outra força de barganha c outra força de politica.
Revolução de 30, essas tais "leis que o protegem" invocadas pelo

O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Essa série de considerações talvez fosse procedente se o ilustre Llder da ARENA usasse
o verbo também no presente, não apenas no pretérito.
Por outro lado, o problema ni!o 1: saber se existe sindicato forte,
porque vigora um regime do l.alsse:-faire. Ninguém defende hoje,
evidentemente, o Lalsse:-faire, Lalsse:-passer. Na verdade, defendese um regime dcmocrâtico, que não 1: exatamcntc a mesma coisa. E,
se no Brasil o sindicalismo claudicou no seu ideal de independência c
de poder reivindicatório autónomo, t~r:l sido não por causa do /aisse:-fairr nem do regime democrático mas, predominantemente do regime ditatorial que se estabeleceu neste Pais, depois de 1930 c depois
de 1964.
O Sr. José Sorney (ARENA - MA) aparte, nobre Senador Marcos Freire?

Permite V, Ex• um

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- ES)- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Marcos Freire?

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Acho que V. Ex•, alê:m
de fazer um discurso politico de Oposição, está tocando num tema
que, realmente, precisa ser analisado.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Espero que abra a
porta para inúmeros outros pronunciamentos a respeito.

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Mas tenho n impressão
de que V. 'Ex• não entendeu, exatamcntc, o meu ponto c!e vista.
Quando falei do problema do lals.ez-rolre, oque, na realidade, quando o Estado passa a ser intervencionista e regula as relações de trabalho, diminuem-se us ârcus de tensões entre us clusscs. Nos Estados
Unidos da Am~rica, o sindicato tcm que ser forte, porque ele nüo
tem leis sociuis cnpazes, como ocorre no Brasil, nem Justicn Trnbu ..

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ouço o Lldcr da
ARENA.
O Sr, Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• vai-me dcscul·
par, mas é que o nobre colega está às vésperas de perlongar a geografia da Europa, sobretudo a geografia socialista da Europa, e, então,
niio teremos tão cedo a oportunidade de manter uma interlocução.
Dai, essa sofreguidão, aqui, de todos nós, para procurar compor o
debate democrático.
O SR. MARCOS FREJRE(MDB- PE)-J:I que V. Ex• falou
em pnlscs da Europa que devo visitar, lembraria, só cm adenda às
considerações do Senador José: Sarncy, que, se Deus me permitir,
pretendo ir até ii Inglaterra. L:\ não existe regime do Jolssez·folre, c,
no cntanto, 1{1 o sindicalismo 1: muito forte, talvez dos mais fortes de
todo mundo. Pais livre, mas sem lalssez-ralre, apenas com regime
democrâtico, cm que o sindicalismo tem ntuação muito independente.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Aqui também não
existe n libra ester!inu, como lã não existe o cruzeiro. V. Ex• quer
compnrur situnçõcs inteiramente difercmtes.
O SR. MARCOS FREIRE (MDll- PE)- Nao. Quem trouxe
1\ bailu a compuraçi\o foi o Senador José S11rney. Niio fui cu. Foi ocolcg.u de V, 1.-:x•

•

o Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Então, V. E~• traga,
no seu discurso, a libra esterlina para cá, a fim de nos podermos
entender. Através do cruzeiro, não é poss!vel.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Mas foi o colega de
quem fez o paralelo entre regimes e~istentes em poises di·
fcrcntes...
·

v.

E~•

O Sr. Jolk! Sa111<y (ARENA- MA)- Permite, nobre Senador?
O Sr. Eurico Retende (ARENA - ES) - Se me permite,
V. E~• e~agcrou - não é uma surpresa, ó apenas uma noticia quando fez referência a regime ditatorial.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Se o aparte de
V. Ex• for neste sentido, talvez me permitisse dizê-lo desnecessãrio.
V. Ex• sabe da minha posição. No meu entender, é matéria vencida,
Sei da posição de V. Ex• Então, se for para desviar o assunto central
do pronunciamento - sindicalismo - para falar se há ou não re·
ghne ditatorial no Brasil, parece-me, vamos roubar à Casa o conhe·
cimento do modesto trabalho que preparei, O tema do meu discurso
não é exatamente sobre ditadura, embora a existência de ditadura
prejudique o livre sindicalismo.
Ouço V, E~•. c apelo que, caso seja para desviar da matéria
central, V. Ex• colabore com o orador.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Agradeço a V. Ex•,
mas é muito diflcil assistirmos à imposição de tarifas, para o aparte.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Excelência apenas
pedi que o aparte se atenha ao tema do discurso.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O aparte é concedido
ou não é concedido.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) -O aparte deve refc.
rir·SC, sempre, ao tema do discurso.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Pcrmito•me
rapidamente dizer que V. Ex• cstâ profundamente ausente da verda.
de quanto taxa o regime brasileiro de ditatorial. Inúmeros compa.
nhciros seus, mesmo alguns radicais, como V. Ex•, não entendem
assim. Mas V, Ex• é assim, é incorriglvel, e é direito que tem. São coi·
sas e virtudes da democracia. Na verdade, V. Ex• fez referência à
alegada queda do poder aquisitivo do trabalhador- se não me falha
a memória - em 1973. V. Ex• parte, como outros colegas seus, de
um pressuposto errado os lndices para o cálculo da fixação do salà·
rio são previstos niio por dccreto·lei, e sim por lei, isto é, livre
manifestação do Congresso Nacional. Esses !ndiccs são calculados
pelo Ministério do Trabalho, que usa quinze capitais. Não são aferi:
dos pelo DIEESE nem pela Fundação Getúlio Vargas. A lei determinou um órgão para essa fixação. Ficou provado que esse possível decréscimo ocorrido no ano de 1973 foi absorvido e compensa·
do cm 1974. Examinarei a questão ainda nesta semana, por isso não
quero alongar·mc no aparte. Trago para o seu discurso - quando
reivindica melhor situação para o trabalhador - que o trabalhador
brasileiro- e aí se inclui também o funcionário público -dispõe,
no Fundo PIS/PASEP, de sessenta e três bilhões de cruzeiros. Temos
nesse sistema cerca de vinte c cinco milhões de trabalhadores inseri·
tos. O 14' salário está sendo pago, neste ano, a sete milhões de
trabalhadores. Então, quando V, Ex• fala em vida sindical, tem que
falar também cm conquista pura os trabalhadores, porque o sindicato ê um instrumento de reivindicações. Sem que houvesse essa
reivindicação, os governos revolucionários proporcionaram esse
Fundo, que, no gênero, é o maior do mundo e já está gerando vantagens palpáveis pura os nossos trabalhadores. Então, permita-me,
com este aparte, discordar do pessimismo das colocações de V. Ex•

_,,

,l

.,
.\

-ji

"Pum nós,- são palavras daquele operário- naquela época, o
sindicalismo só tinha duas alternativas: viver livre ou morrer". ·
Enfrentaria ele, com efeito, durós reveses, brutalidades, enxovias, assassinatos. E, de: certa forma, ocorre u segunda hipótese
prevista por Manuel do ó. Com efeito, como está dito, mais adiante,
nc!l.te livro:
"0 sindicalismo, destruído pela repressão, perdera suas
características de luta, de tal maneira que não teve a mínima
p'urticipaçào nas vl•rias revoluções armadas que antecederam
o Movimc11to de 1930, .através do qual Getúlio \largas
conquistou o poder."

O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um
aparte?
O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- Estimaria ouvisse primeiro
o seu companheiro, que está aguardando.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) -Quando terminar
esta citação, terei imensa satisfação cm ouvir os ilustres colegas.
"As organizações e lideres sindicais que apareceram de·
pois de 1930 não passaram para a História: eram marginalizados e acomodados.
Os sindicatos tornaram-se órgãos tolerados, com atribuições legais que não podiam ultrapassar. E por essas atribuições, os sindicatos eram menos órgãos a serviço da classe e
mais instrumentos aluando no interesse do ordem poHtica do
momento.
Foi criado o Ministério do Trabalho. E nasceu o "pelego", figura típica da época getulista, verdadeiro profissional
do sindicalismo, que, para tirar provéitos pessoais, facilitava
o controle das atividades sindicais por parte do governo e dos
patrões."
Em síntese, os sindicatos passaram, regra geral, a ser controlados pelo Governo - o que, dc:sgraçndnmentc, continua n ocorrer.
Pode-se dizer mesmo -como afirmei de início - que os períodos de
representatividade mais legítima têm-se constituído exceçõcs, ao longo do movimento sindical.
Daí assinnl:~r Newton' Rodrigu~s. na Folha de S. Paulo de
3-5-77, que "é mnis do que sabido que não há sindicatos representativos no País e que eles, mesmo nos períodos mais democráticos, como
o de Juscelino Kubitschek, jamais passaram de organizações estatais
peças do Ministério do Trabalho, sustentadas pelo Imposto Sindical,
cobrado compulsoriamente e monolitizadas em nome de uma falsa
unidade- nilo optativa - que tem como fundamentação os mesmos principias que desembocam no partido llnico".
O fato é que a capacidade reivindicatória dos nossos sindicatos
continua das mais frágeis, condicionados que silo pelo espírito c nor·
mas do corporntivismo fascista que insp1rou, no sctor, a legislação
do Estudo Novo c que modificações poslcriores só vieram a agravar.
Dou o aparte ao ilustre Senador Uder da ARENA. Posteriormente, ouvirei o meu colega de Sergipe.

O Sr. José S•rney (ARENA- MA)- Senador Marcos Freire,
cm primeiro lugar louvo a sinceridade e a franqueza de V. Ex• Nilo
seria cu, tulvcz, a pessoa mais indicadu para dnr depoimento :iobre as
origens da legislaçüo trabalhista de 30. Se u Senador Amaral Peixoto
estivesse uqui, no plenàrio, poderia dura V. Ex• depoimento bem
mais vivo sobre as intenções do Presidente Vargns, yuuruJo estabch:ceu as leis trabalhistas e, com essas leis, de certo modo entrou, nu
História do Brasil, como seu ponto mais alto. Também devo dizer a
V. Ex• que jamais ocorreria a cada um de nós que ns motivações que
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Voltamos u levaram Lindolfo Collor a fazer com que o Bru'il "uminha.se à lren·
Manuel do ó, relembrando que ele dizia que o sindicato podia te das legislações trubalhistas tivessem como fonte mais cristalinaser dissolvido, mas, nuo cru permitido aos patrões ou aos governos coma disse V. Ex•- a lcgisluçfio fnscistlt. Assim, V. Cx• assume
controlá-lo .
umu posiçilo, que respdto, V, Ex' entende que a posição do sindica-

to deve ser uqucln que ele tomou nos pulses de livre iniciativa, isto r:,
que deve ser uma confrontação de forças sociais. O Brasil fez outra
opção, e eu acho que o Brasil fez certo. Nos Estudos Unidos, ou na
Inglaterra mesmo, vou dizer a V. Ex•- V. Ex• citou o exemplo da
lnglutcrrn- existe libcrrladc de contrato de trabalho, As partes po·
dem, entre elas, livremente, contratar o que quiserem, cm matéria de
trabalho. E por isso mesmo o sindicato tem que ser forte, polido, por·
que ele tem uma posição politica. No Brasil existem leis que limitam
esta capacidade de contratação. Na Inglaterra os sindicatos iém um
poder poUtico c partidário, não só politico, como força independente
do operariado, mas sobretudo força partidária. Dentro do Partido
Trabalhista os Deputados, grandes deles que representam lideranças,
eles representam uma força sindical. Hã tempos nós tivemos aqui a
visita de Donald Lindsom que nos dizia: "Eu sou representante do
Partido Trabalhista, mas, sobretudo, cu represento dois milhões de
metalúrgicos dentro do Partido Trabalhista". Enfim, essa é a função
do sindicato, que V. Ex• prega para o Brasil; nós jfl estamos numa
etapa muito na frente. A solução que o Brasil adotou, c que V. Ex•
pede uma revisão, é uma solução de buscar uma paz social, uma justi·
ça social, em vez de uma confrontação de classes; cada uma delas se
arregimentundo. Os patrões de um Indo com a força econômica, os
operários do outro lado com a unidade da fragilidade de cada um de·
les para não serem explorados. Quer dizer, o Brasil adotou uma outra solução, que não foi uma solução fascista. Ao contrário! Foi uma
solução brasileira que procuramos, através do tempo, melhorar. To·
dos os nossos parlamentares aqui; ao longo do tempo, têm procurado
melhor esta legislação. Quantos projetas, mesmo agora, têm passado
pelas nossas mãos procurando melhorar a Legislação Trabalhista,
procurando diminuir estas tensões, as possibilidades de exploração.
Assim cu acredito que é justificável a posição de V. Ex•, mas cu acho
que o Brasil tomou uma posição correta. Dessa forma nós não estamos defendendo só o Governo atual, porque V. Ex• fez um rctrospecto contra a poUticn adotada pelo Brasil no seta r trabalhista. Quero dizer a V. Ex• que, acho, nós marchamos pelo caminho certo. E
tenho absoluta impressão de que, se V, Ex• consultar o Congresso
brasileiro, 99% estão de acordo com a politica que o Brasil ndotou,
de evitar esta confrontação de classes c buscar, através da Justiça do
Trabalho e das leis trabalhistas, que aqui não existam aquelas lutas
que se viu no mundo inteiro e que caracterizaram a sangrenta luta do
operário em favor de um lugar dentro da sociedade.
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Casa, nós chegamos a conclusões. Primeiro: não existe sindicalismo
livre no País, Tanto não existe que os homens do Governo vêm aqui
explicar por quê esta liberdade nilo existe. Mas, vejamos as cxpli·
cações. A primeira, de um dos lideres, que diz que ni!o hã nenhuma
razão para se ter, no Brasil, um sindicalismo livre, porque nós jâ te,
mos Justiça Social; o tipo do sindicalismo livre, liberto, que faz
greves, que tem direitos de lutar contra o capital, esse ni\o tem razão
de ser no Brasil porque o Brasil já encontrou o éden da Justiça So·
cial. Veja V. Ex• como o argumento é falso. Mesmo porque, esse ti·
pode Justiça Social paternalista ni\o convém a um liberal,
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Isso nilo é verdade.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Mas, a segunda explicação,
essa é profundamente inédita, porque é. o ncocapitalismo do ilustre
Líder Eurico Rczende, afirmativo de que sindicatos são cxatamcnte
para bolsas de estudo, para dentistas, etc.
Esqueceram os homens do Governo da explicação que deve ser
dada c que V. Ex• dela jll se aproximou, com muita propriedade. 1':
que o Governo que ai está, dcclaradamentc, ni\o aceita pressões. Isto
já foi dito por mais de uma vez, como se fosse posslvcl, Excelência,
em qualquer local, em qualquer sociedade, não se aceitar pressões
legítimas. As pressões, inclusive, estilo ai, nas ruas c nos sin~icatos
ordeiras e pacificas -c são elas que trarão a este Pais a linha liberal
que sempre se procurou ter, no longo da nossa História.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB muito bem ...

PE) -

V. Ex• coloca

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Senador Marcos Freire,
peço a V. Ex• que me conceda um aparte. Nilo ocuparei mais que
um minuto do discurso de V. Ex•.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Permita, pelo
menos, que eu teça considerações sobre o aparte dd ilustre Senador
Gilvan Rocha.
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - O aparte do Senador
Gilvan Rocha foi dirigido a nós, ni\o a V. Ex•.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Senador Gilvan
Rocha, V, Ex• coloca muito bem o problema. Essa tese de que o Go·
verno não admite ou não se subordina a pressões é um disparate.
Governo deve refletir as pressões sociais. Governo existe para govcr·
nar a sociedade, que ~ constitulda de grupos sociais, c é natural que
cada qual procúre resguardar c defender os seus interesses. Portanto,
num regime de liberdade, cada qual poderia c deveria ter condições
para lutar pelos· pleitos quejulgajustos.
No Brasil de hoje, entretanto, as classes mais desfavorecidas
estilo na pior, porque as pressões que se exercem são, sobretudo,
daqueles grupos mah privilegiados.
Mas, atendo ao apelo de V. Ex•, voltando ao terna central do
discurso, inclusive, reportando-me a uma firmativa do Sr. Ministro
do Trabalho ...

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Louvo em V. Ex•
o poder de confundir as coisas. Na verdade, em mais de uma
oportunidade já tive o ensejo de enaltecer a Lcgislaçilo Trabalhista
do Governo Getúlio Vargas como um todo, o que não impede que
venha a fazer restrições naquilo que di~ respeito à liberdade sindical,
cerceada pela CLT. Nilo estll cm jogo, aqui, as intenções de Getúlio
Vargas, ou as motivações de Lindolfo Collor. O que se está tentando
analisar - c num trabalho extenso, encontro-me no seu limiar,
graças à contribuição dos ilustres Senadores- são aqueles dispositi·
vos de uma legislaçilo que, se se justifica na medida cm que procura
proteger o trabalhador, não atingiu aquele objctivo de justiça social,
O Sr. José S•rney (ARENA- MA)- Senador Marcos Freire,
graç:.is, t:m grunde parte, aos cerceamentos, às limitações e à cu nilo apartcaria, mais V. Ex•, mas queria apenas que V, Ex• me
coerção que o Governo exerce sobre os sindicatos, permitindo que concedesse um minuto.
essas injustiças estejam se agravando nestes últimos tempos.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Tem a palavra
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• me permite, nobre V. Ex•.
Senador?
O Sr. José,Suney (ARENA- MA)- Apenas para esclarecer
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Que fique, portan· ao nobre Senador Gilvan Rocha que ninguém disse aqui que não
to, essa ressalva, feita para que, amanhã, a maledicência nilo possa havia sindicato livre no Brasil; foi o orador, Senador Marcos Freire
tirar partido do uparte dado pelo ilustre integrante da bancada que, colocando um problema importante na tribuna, teve oportuni·
governista.
dade de dizer que o sindicalismo, no Brasil, tinha sido sempre frágil,
Tem o aparte o ilustre Senador Gilvan Rocha.
A afirmação foi de V. Ex•. Então, procurei, justamente, analisar as
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Meu aparte é apenas no causas dessa fragilidade c nilo com lnvcnçi\o alguma de minha parte,
sentido de colnhnrur purn que V. Ex• retome o fio da meada n~o se· '"'"justamente é o que se tem debatido, nas universidade•, quando
guindo atulhas propositais, que foram colocados aqui, pela se examina o problema de sindicalismo no Brasil. Quero, também,
ARENA. Como um observador que me julgo, atento, eu diria 11 dizer que sempre combati o Presidente Vnrgas, durante todo o tempo
V. Ex• que no inicio do magnifico trabalho que V, Ex• traz a esta do "Estudo Novo", c era cu menino. Mus, devo dizer que, untes do

Presidente Vnrgns, a questão social era considerada questão de polf·
cia, e justamente, para evitar o confronto social foi q.uc o Presidente
Getúlio Vargus começou as leis trabalhistas que ai estão c que
evita rum que u questão social fosse considerada dessa nutureza ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - E que jâ mcrc·
ccram o elogio da nossa parte, embora com n ressalva de que, no que
diz respeito no sindicalismo, as restrições então consagradas fizeram
com que eles se tornassem tutelados, manietados, atrelados aos
propósitos do Governo c, cm especial, do Ministério do Trabalho.
O Sr, Eurico Rezende (ARENA - ES) - Darei meu último
aparte.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Preferiria que o
último aparte de V, Ex• fosse dado mais adiante, pois ai V, Ex• teria
mais material para se contrapor.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sei que V, Ex• nilo
quer que o npartclc c lhe dou razão.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Gostaria c muito,
mas já sei que os apartes de V, Ex•, possivelmente, tentarão me
afastar do tema central do pronunciamento. Então, seria melhor que
fosse no final.
O Sr. Eurico ~ezende (ARENA - ES) - Reconheço que
V. Ex• tem muito pouco tempo para concluir o seu discurso. Por
isso lhe darei meu último aparte, já que V. Ex• não pode ou não tem
tempo para receber todas as intervenções.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Espero que nilo
s0jn longo como o anterior.
lJ Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- A questão não é saber
se o sindicato é livre, se o Ministério da Saúde é livre, a questão é
saber se uma instituição é limitada pela lei. Num regime de lcgali·
dadc- tanto o MDB prega, nega existir- nós temos que considc·
rar como absolutamente necessário os limites da lei para qualquer
atividndc. Logo, a vida sindical brasiloira, como todas as institui·
çõcs, obedecem n uma restrição de ordem legal, c nem poderia ser
diferente, senão esturramos aqui, cu c V. Ex•, pregando o anarquis·
mo, c nem cu e nem V. Ex•- pelo menos cu- não queremos isso.
Ora, hã uma lei- c cu já disse a V, Ex•- votada pelo Congresso,
c,stabclcccndo, por exemplo, aquilo que é mais scnslvcl à vida sindi·
cal que é o salário. Num pais subdesenvolvido c cm desenvolvi·
mcnto, ao mesmo tempo, não poderia deixar de existir uma lei
controlando a p,ollticasalariai.Vamos citar um caso, c serei rápido. Se
fosse livre a negociação, nós !criamos, por exemplo, uma firma cm
Silo Paulo pagando a um elemento de uma categoria profissional três
mil cruzeiros, porque, pela negociação dircta, aquela firma tinha
recursos para pagar; uma outra firma, cm Minas Gerais, da mesma
natureza, pagando mil e quinhentos ou dois mil cruzeiros, porque
não poderia pagar mais. Então, o que teríamos a!'? Teríamos a pior
das injustiças sociais, que seria o dcsnlvel, seria a discriminação.
Então, quando a lei limita uma atividade, em qualquer instituição.
ela renete as garantias de um estado de direito, cm bcnciTcio dn
ordem social c da ordem económica. Nilo apartcarci mais V. Ex•,
não porque não o desejasse e fosse do meu dever, mas porque V. Ex•
está sob a coação do relógio.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Vejamos o respeito
a essas "leis" do Senador Eurico Rczcndc. Antes de mais nada, na
fórmula salarial, teria que se levar em consideração os ganhos de pro·
dutividade. Só assim se estaria cumprindo a lei.
Temos aqui o que diz uma autoridade como o Professor Eduar·
do Muricy de Lacerda, no dia de ontem, na Folha de S. Paulo cm que
ele reafirma o que jll havia dcclarndo perante a Comiss~o de Econo·
mia do Senado, há cerca de quinze dias:
"Os Governos, desde 1964, não conseguiram fazer com
que os salários reais du maior parte dos trabalhadores brasi·
loiros aumentassem de acordo com os ganhos de produtividu·
de,"

Uma outra assertiva do ilustre economista:
"A subcstimativa dos lndices do custo de vida do ano de
1973 resultou, mais uma vez, em preju!zo para os trabalhado·
rcs de renda mais baixa, uma vez que nté mesmo os salários
reais médios decresceram naquele ano."
Leis, pois, que ficam no papel, que sempre são descumpridas em
favor dos mais fracos, dos ussulariados. Mas, procuramos cspccifi·
cnr, com casos concretos, essa ·~liberdade sindical'\ esse "disciplina·
mente legal'' tão nccessllrio, segundo diz o Senador Eurico Rczcndc,
à paz social.
Primeiro caso: o'Sindicato dos Trabalhadores nu Indústria da
Extraçilo do Carvão de Criciúma, Santa Catarina, sob intervenção
desde 1972, teve anunciada a sua liberação cm !976, com realizaç.ilo
de eleições livres. Candidatando-se o interventor Aristides Felisbino,
lideranças operárias articulam-se em movimento autónomo. Antes
do pleito, a 20 de maio, a sede do sindicato apareceu arrombada, cm·
bora nada tivesse desaparecido. A 25 de maio, operârios são presos
- cxatamcnte os que encabeçavam o esquema da oposição, entre os
quais o candidato n presidente, Wnldcmar Corrca Chagas. Levados
para Florianópolis, permaneceram incomunicâvi:is 3 dias, prestando
depoimento a órgãos de segurança, no fim do que "foi constatado na·
da terem a ver com o rcferid.o arrombamento". De volta n Criciúma,
cm 29 de maio, os trabalhadores souberam que terminara, cxatamentc na véspera, o ornzo para inscrição da chapa. Apenas o interventor
se inscrevera, pois, na ausência deles, os demais companheiros ficaram acuados, temerosos com o clima de insegurança que se formou
na área, agravado pela falta total de informações sobre o destino dos
que haviam sido detidos,
Como assinala Movimento, de 31·1·77, "o primeiro objetivo ti·
nha sido alcançado. Não haveria oposição nas eleições sindicais. Em
setembro, quando estas se realizaram, o desinteresse foi geral. Votos
brancos, votos nulos, abstenções foram a tónica. Porém, através dcs·
tcs expedientes altamente duvidosos, pode a intervenção permanecer
no sindicato, com o próprio interventor, inclusive (porém agora CO·
mo "Presidente legitimamente eleito)".
Como se vê, suspende-se a intervenção, elementos integrantes
dos sindicatos, trabalhadores, pretendem formar uma chapa de opo·
sição, silo presos nas vésperas de terminar o prazo de inscrição, silo
soltos apenas após o término de tal perlodo. Inscreve-se unicamente
o entilo interventor que, através dessa "liberdade sindical" assegurada peló Governo, se transforma em "Presidente legitimamente clci·
to".
Mas, tcrâ sido esse um caso isolado? Ainda no Estado do ilustre
Senador Evelâsio Vieira, existe um outro muito tlpico, e tão grave
quanto o primeiro.
A missiva, que nos dá conta do caso anterior, relata, por igual, o
referente ao Sindicato da Extrnção do Carvão do Distrito de Rio
Maina (Criciúma).
Emergindo, também esse sindicato de uma intervenção, teve
suas eleições marcadas para 3 e 4 de novembro de 1976. Os operários
de maior liderança sindical, na região, lançam o nome de Luiz Mcn·
des Xavier. O movimento toma corpo rapidamente. Nesse intcrim, o
então interventor Aristides Motta, lança-se como candidato a prcsi·
dente em uma chapa, representando a situação.
Vendo as mlnimas (ou nenhuma) possibilidades de vitória para
essa corrente, o Dr. Alberto Manente, ex-interventor do sindicato, visita o operár'to Luiz Mendes Xavier, propondo-lhe uma chapa de
coalizão, onde o candidato situncionista seria o presidente, ofcreccn·
do o cargo de secretário ao próprio Xavier- o que não vem a ser
aceito,
Em 28 de outubro - cinco dias, portanto, untes da realizuçilo
das eleições- o Delegado do Trabalho, Airton Minogio do Nasci·
mento - ex-advogado do próprio sindicato quando da presidência
do Dr. Alberto Manente - baixa porwria segundo a qual o
candidato oposicionista scriu inelcg!vcl. Xavier viaja pal'a
Florianópolis, conseguindo concessão de liminur em Mandado de
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Segurança .que ali interpõe. Em decorrência do feito, consegue
concorrer às eleições, que se realizam nas datas previstas,
registrando-se o comparecimento de mais de 70% dos associados,.Os
resultados silo altamente gratificantes: chapa da oposição (Luiz
Mendes Xavier), 65,5%; chapa da situação (Aristides Malta), 34,5%.

Assim é que, ao longo dos últimos treze anos, os sindicatos têm,
num crescendo deveras inusitado, sido submetidos a uma verdadeira
camisa·dc·força, devidamente institucionalizada, a partir da Conso·
lidação das Leis do Trabalho c outros estatutos legais.
Al esta a chamada Lei de Greve que, a pretexto de disciplinares·
se
direito
fundamental do operariado, nos países livres, retira dos
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito a V. Ex• dar
conclusão ao seu discurso e informo que dispõe ainda de cinco mi nu· trabalhadores, virtualmente, a possibilidade de exercê-lo. Com cfci·
to, através de mecanismo inibidor, como que desaparece a perspectitos.
va de se efctivnr greves, pressuposto indispensável para que emprega·
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradeço,
dos c empregadores possam. pelo menos teoricamente, sentar-se à
Sr. Presidente,
Alguns dias após os resultados das eleições, os Drs. Alberto mesa de negociação cm pé: de igualdade, ao menos fictn, já que a real,
a válida, inexistc por si mesma.
Manente e Airton Minogio Nascimento ·Comunicam à Diretoria,
Sem condições de exercerem pressões legítimas, sofrem o
simplesmente, que as eleições haviam sido anuladas, alegando que:
I•) os operários votaram sob influência psicológica a favor da chapa controle salarial absoluto, onde os trabalhadores, por seus órgãos de
n• 2 (Oposição), tendo em vista "pretensas" pressões sofridas por r.lnssc, não têm o direito de conhecer, sequer, os critérios que prcsi·
Luiz Mendes Xavier para que não concorresse; 2•) "de acordo com dem a fixação das taxas de reajustamentos salariais, restando-lhes,
tao-somente, a aceitação pura e simples dos índices fixados pelo
as leis vigentes", o operário Luiz Mendes Xavier era ineleglvel.
Governo Federal.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desse jeito existe libcr·
A Justiça do Trabalho, esterilizada no que respeita à contrata·
dadc sindical neste Pals?
çào
coletiyu,
não dispõe mais de um mínimo de poder normativo, inc·
Mais recentemente, Hamos no Jornal do Brasil, de 20·8·77, ·que
rente à sua própria natureza, só lhe restando triste papel de homo·
dois dirigentes sindicais, reeleitos no dia 28 do mi:s anterior e que
estavam com posse marcada para o dia 27 seguinte, encontravam-se logadora dos índices oficiais, decretados mensalmente, a tltulo de
impedidos de assumir os cargos de presidente e tesoureiro do reajustamento de salários em dissídios coletivos.
A instituição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
Sindicato dos Consertadores de Carga e Descarga, nos portos do Rio
Grande do Sul, cm face de acusações feitas- de "falsidade idcológi· provocou uma série de prcju(zos, sobretudo a perda do direito à esta·
ca" e "malversação c dilapidação do patrimônio sindical" - pela bilidade. A rotatividade da mão-de-obra ocasionada pelo novo
Delegacia do Trabalho Mar(timo, de Rio Grande, a 313 quilômctros rcgim~, por sua vez, vem agravando o desemprego, especialmente
dos trabalhadores em idade mais avançada - embora ainda, cm
de Porto Alegre.
muitos casos, com apenas 35 anos. E a opção, .. oferecida" aos obreiPor ironia das coisas, nessa mesma edição estavam estampadas
ros, é: descarada c impunemente imposta, pelas empresas, sobretudo
declarações do Sr. Ministro do Trabalho afirmando que "a
multinacionais, só restando ao candidato ao emprego aderir ao
representatividade dos sindicatos é evidente" ...
Leôncio Rodrigues, em seu livro "Conflito Industrial c pacto laboral apresentado, sem o que, se pudesse resistir, continuaria
desempregado ...
Sindicalismo no Brasil", ao dissertar sobre a história do sindicalismo
Sobre o FGTS, dizia, muito apropriadamente, memorial diri·
brasileiro, salienta que, com o Movimento de ti4
"Os sindicatos foram colocados sob intervenção c seus gido ao Chefe do Governo, em fevereiro de 1975:
principais dirigentes foram presos; outros exilaram-se ou
"Com o advento da lei do Fundo de Garantia por Tem·
passaram para a atuação clandestina. Seus lugares foram
po de Serviço, transformou-se o trabalhador em mera cngrc·
ocupados por interventores ou juntas governamentais nomca·
nagcm de produção. O Fundo eliminou a sua liberdade de
das pelo novo Governo. Os organismos de cúpula, que se
reivindicação. Quem i: que tem coragem de ir a justiça recla·
mar, sabendo que pode ser mandado embora?"
vinham constituindo como o Comando Geral dos
Trabalhadores, o Pacto de Unidade c Ação, etc. foram
Nu prática, o contrato de trabalho, sob o FGTS, tra~. implícito,
dissolvidos, embora se mantivesse a estrutura oficial existente
desde o Estado Novo. A atividade polltica nos'sindicatos foi a virtual demissão do assalariado, a qualquer instante. E, se assegura
severamente proibida c as associações de classe devem a indcnizaçào, facilita e ati: estimula as dispensas, ao simples arbítrio
limitar-se estritamente ao campo de defesa de interesses do patrão. Não há esquecer, de igual modo, que a rotatividade de
mão-de-obra - agravnda com n implnntação deste instituto c usada
especificamente profissionais dos trabalhadores."
até como forma de rcdação dos seus custos snlari•is- enfraquece a
Contudo, cm nome da Democracia, aquele movimento acenava capacidade associativa dos trabnlhadorcs, vez que a sindicalização cs·
com um sindicalismo autêntico, sadio, pressupostamcnte livre, tá ligada estreitamente no tempo de permanência dos operArias nas
voltado, portanto, para os verdadeiros anseios da classe operária: de empresns.
promoção humana, de reconhecimento de seu valor como classe
Por sua vez, disposições legais constantes dos artigos 528, 553 e
organizada, de melhores condições de vida c trabalho.
623 da ·Consolidação das Leis do Trabalho, restringem, cada qual a
Ficou célebre, por sinal, a gigantesca conccntraçilo feita cm São
seu modo, a liberdade sindical, seja quanto ao cxerclcio de
Paulo, a 1• de maio de 1964, quando o Presidente Castello Branco,
representação e direção, seja quanto à negociação coletivn em geral,
ao lado de Adhcmnr de Barros, proclamou que "a Revolução nilo foi
que deveria ser levada a efeito diretamcntc pelos interessados,
feita contra os direitos sociais do.< trabalhadores" c que os sindicatos
cmpregndos e empregadores, sem ingerência do poder estatal, por se
seriam os "legitimas representantes do pensamento e das reivindi·
tratar de interesses exclusivamente classistas. A livre contratação
cnçõcs dos seus componentes". E, acrescentava ele, un fim de assegucolctiva
do trabalho c o direito de greve são, cm verdade, prcssupos·
rar no trabalhador, sem distinções de qualquer ordem, crescente
participação na vida sindical, não scrâ o Ministério do Trabalho o tos essenciais n um pleno cxerclcio de liberdade sindical.
Dispositivos do artigo 530, do mesmo diploma consolidado,
empresário de cúpulas prepotentes e corruptas"
dificultam e condicionam, quando não impedem, a possibilidade de
O que se viu, cntrc:lanto, foi a intervenção maciça nus entida- que todo e qualquer trabalhador sindicalizado possa conditatar·sc u
des sindicuis, sem 4ue se deflsc a rcnovnciio prometida, Em vez de se postos de liderança e de representação de sun categoria profissional.
promovc:r nberturn..; nn (iu, ,, 1egidnçiio estndonnvistu, o que se vcriliDoutra parte, o processo eleitoral, ex-vi do §4' do artigo 531 da
cou foi um abrupto endurecimento, na medida em que a legislação Consolidação das Leis do Trabalho, é regulado, em sua totalidade,
trabalhista e sindical foi enxertada por dispositivos drucanianos, pelo Ministério do Trabalho. Toda essa regulamentação cstâ contida
com o objetivo nilo confessndo de se estabelecer um controle cndn na Portaria n• 3.437, de 1974, que regula desde o quonmt de votação
vez mais rlgido sobre as orguniza,ões de trubulhadorcs.
até: o utestndo de bons antecedentes c de antecedentes politicas. Por

nl se infere, de logo, que n concorrcncin ao pleito sindical, ou n posse
dos eleitos, estilo dirctnmcntc condicionadas no sinal verde do
Executivo, sem o que nenhum trabalhador sindicalizado podcrll
exercer cargo de dircçilo ou rcprcscntnçilo sindical,
Há, assim, um elenco de restrições, que compõem a extensa gama de inibições que assola o sindicalismo brasileiro.
E mesmo quando ocorre defraudações nos !ndiccs de innaçilo
que sirvam de base para os reajustamentos salariais - a exemplo do
que confcssadamcntc se deu cm 1973 - o Governo fecha-se cm
copas c nega aos trabalhadores o direito de reajustes compensatórios, como pareceria, cm boa lógica, conseqUência indiscut(vcl c
inclutllvcl.
lncgâvcl, pois, que condicionamentos de toda espécie- inclusive a estrutura ditatorial de poder ntualmcntc existente - têm
permitido à autoridade governamental exercer o seu poder de império c urbltrio, cabendo-lhe dizer, até, quem pode c quem não pode
candidatar-se ou permanecer cm cargos de liderança classista.
O fato é que a prática de afastamento ou impedimento de
candidaiUras no meio obreiro tem sido uma constante na vida sindical brasileira dos óltimos tempos. Trabalhadores que exercem sua
liderança clnssista hoje, amanhã não sabem se continuarão n fazê-lo.
A incerteza c u aleatoriedade no mister da dirigência sindicalista silo
amigas- ou inimigas?- de todas as horas. O lider, de agora, poderú ser o indesejado de logo mais.
Nesse sentido, convém salientar que o dispositivo legal preferido pela autoridade governamental para afastar ou impedir a atunçào
de lideranças é o inciso VIJI do artigo 530 da Consolidação das Leis
do Trabalho, anteriormente referido, o qual, como se sabe,
determina que não podem ser eleitos para cargos administrativos ou
de representação cconõmica ou profissional, nem permanecer no
cxercfcio deles, aqueles de mâ conduta, devidamente comprovada.
O dispositivo legal é claro no sentido de que a má conduta deve
ser comprovada. Na prática, entretanto, é comum invocar-se esse
texto legal para impedimento ou afastamento de dirigente sindical,
sem qualquer comprovação, restringindo-se, por essa via, a militância sindical, sob a elcgaçào invariâvel de que se trata de matéria de
Segurança Nacional.
Para que não desapareçam, de todo, as esperanças, cabe registrar que, recentemente, um trabalhador do Estado da Guanabara,
empregado da General Elctric, impedido pelo Delegado Regional do
Trabalho de concorrer n pleito eleitoral, sob n alegação de estar
enquadrado no dispositivo legal sob exame, inconformado com n
decisão da autoridade ministerial, buscou o recurso extremo do
Mandado de Segurança, obtendo ganho de causa. Entendeu, o
Tribunal Federal de Recursos, que tal alegação, pura e simples - isto é, despida de comprovação- representa abuso de poder, que não
pode ser aceita como justa,lógica,jurldicn c humana.
Tnila-se do Processo n• 2.740, de 1975, do TRF, cuja decisão
molivou a emenda useguir transcrita:
"Eleições sindicais - Mandado de Segurança requerido
contra ato que impediu candidatura a cargo clctivo, com
apoio no inciso VIII do art. 530, da CLT - impossibilidade
de aceitar-se como justificação do ato impugnado n simples
nftrmnçilo de terem chegado ao Ministério do Trabalho
informações sigilosas dcsabonado-as da condutt1 do candidato, pois isso importaria cm admissão de absoluta discricionnricdndc, no caso, quando a lei previ: no dispositivo
invocado pela autoridade n vedação de candidatura de quem
tenha má conduta devidamente comprovada."
Outro exemplo que pode ser citado ê o da intervenção na Confederação Nacional dos Empregados nas Empresas de Crêdito
(CO NTEC), cujo presidente de cntílo, o hoje Deputado Federal Rui
Brito (MDB), juntamente com outros bnncllrios, foram impedidos
de candidatar-se à reeleição da entidade, sob a alegação do cntilo Ministro Júlio Barata de que, embora nilo pudessem aqueles dirigentes
ser tidos como subversivos ou mesmo portadores de mâ conduta, estavam levando a entidade sindical a desenvolver uma campanha sistemática contra a politica salarial do Governo c o Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço - instrumentos governamentais, como se sabe, notoriamente discutidos c discutfvcis, mas considerados intocâ·
veis ~elas autoridades governamentais.
Nilo é de admirar absurdo tão grande, quando o nrt. 555 da
CLT prevê n cassação da carta de reconhecimento da entidade sindical, "que criar obstâculo a execução da politica económica adotndn
pelo Governo".
A esse propósito, é impressionante a carta dirigida ao Senador
Franco Montoro, publicada no Diârio do Congresso Nacional.
cte 7-3-1974, cm que o ~r. Ruy Brito aponta
" ... claramente os óbvios incovcnicntcs da permanência
da estrutura sindical que vive no Brasil, estimuladora do nefasto "peleguismo" c alimentadora de grupos extremistas,
servindo antes às conveniências políticas transitórias dos que
eventualmente dirigem o Estado do que à defesa dos legitimas interesses das categorias que nela deveriam estar rcprc.scntadus. A máquina sindical que ai está e a legislação pretensamente "avançada" que a suporta, têm, na realidade, o efeito de impedir o surgimento de organizações classistas legitimamente representativas, gerando, com isso, a um tempo,

profunda corrupção moral e crescentes tensões sociais, que
nüo encontram caminho para as acomodações que silo normais numa sociedade aberta.

·········· ...................................... .

A verdade, cm suma, é que n ntual estrutura sindical, inspirada no fascismo italiano, impede n criação de um sindicalismo autenticamente representativo ..."
Da leitura integral desse documento, comprova-se que a "colaboração" com o Poder Pllblico, a que estão obrigadas as entidades
sindicais, por força da lei, tem sido cobrada pelo Governo, embora
de modo não confessado, na forma de aplauso incondicional,
A critica e a discordância, de parte de entidades classistas ou de
dirigentes, não raro têm sido interpretadas, pelas autoridades governamentais, como oposição - ou mesmo contestação, coisa inadmissível na atunlidadc.
A ausência de condições c de poder de barganha imposta aos sindicatos t~m levado o movimento obrc)ro a um conflito inevitável.
Tendem a prestar com predominância, senilo com exclusividade, serviços de natureza prcvidcnciâria - cm detrimento de prerrogativas
consideradas principais, tais como reivindicação de melhores condições de vida c trabalho, através da possibilidade dc'ncgocinção livre
entre empregados c empregadores. Quando reagem a tal orientação,
caem no desagrado do Governo c, neste caso, terminam intcrvcncionndos. Dai quase todos desempenharem, a contento, o melancólico
papel de associação lltcro-rccrcativo-assistcncial ...
Dai dizer Luiz.Inácio da Silva, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, "pclcguismo é o que mais
existe no Brasil, hoje". E, "sem se mexer na estrutura sindical não
hnverâ rcdemocrntização (O Esrado de S. Paulo, 11-9-77).
'
O impasse ê latente c incvitâvel, na medida em que o movimento
sindical é por si mesmo politico, cm seu sentido mais puro. Politico
no sentido de rcprcscntntividndc profissional. Politico porque deve
ter a pcr~pcctiva de poder se ombrear com a classe patronal, sem ncnhumn_ltmitnção, observados, tilo-somcntc, os postulados inerentes
nos interesses classistns c à responsabilidade deles decorrentes.
O regime nutocrlltico, imperante no Brasil, vinha fazendo desaparecer, nos entreveras que os trabalhadores enfrentavam, essa perspectiva. Teoricamente porta-vozes dos assalariados, os sindicatos cm
sua grande maioria, deixaram de ser independentes, autênticos, representativos. Diante desse quadro, tornava-se, inclusive, praticamente nula a participação dos trabalhadores no debate de temas que
para eles, trabalhadores, são de fundamental importância.
Sobre o assunto, cabe invocar, uma vez mais, o depoimento de
Mnnocl do O, nos seguintes termos:
"Nos sindicatos n situaçilo é n mesma: n participação dn
classe 1: sempre mais fraca c mais tfmida. Por quê? Porque
eles se tornaram "tnpcuçilo para inglês ver"; cndn din mais

utreludos no Ministério do Trabalho não são mais ins·
trumcntos de conscicntizução, de promoção coletiva e de
defesa dos nossos interesses e das nossas aspirações mas ape·
nas lugares onde se vai tentar conseguir bolsas de estudo ou

Na vida e na organização das cidades qual a nossa
participação fora a de pagar impostos e de ser convidado
para com lei os e inaugurações?
Na politica do Pais qual o lugar c o peso da nossa classe

procurar médicos c dentistas, Transformaram-se, mc1o.nco1i·

dentro dela'? Temos vez c voz? Fomos consultados por cxcm·

camente, em órgilos de assistencialismo, outros tantos postos
do INPS, quando não estilo a serviço dos patrões e até da
policia. Fugindo assim à sua missilo, o sindicato vai cada vez
mais se desmoralizando e se prostituindo, tornando-se, por
sua vez, mais um fato r de anulação da classe operAria.'"
"~nossa intenção, declarada desde o inicio deste capllU·
lo, recordar e valorizar a ação do movimento operário no
Brasil. Já que a partir de 1930 até hoje, a classe operária se
deixou roubar no que lhe era fundamental, isto é, a iniciativa
da ação, a própria liberdade c responsabilidade, não nos
sentimos animados a falar sobre uma história que não é mais
do povo, porém dos governos que, adotando a tática do
"dar", quer dizer, do paternalismo e do controle, fizeram do
movimento operário um simples instrumento dos seus
interesses politicas."

plo, quando se tratou da criação do FGTS, PlS, VT e de ou·
tras medidas que atingem diretamentc a classe trabalhadora?"

Em 1973, comemorando seus 10 anos de atuaçilo no Brasil, a
"Açilo Católica Operária" (ACO) - lilo sabiamente orientada, no
Recife, pelo Padre Romano, hoje uma das muitas figuras visadas
pela repressão oficial -proclamava, a respeito dessa marginalização
dos trabalhadores:

.. Viver-se, vive-se, ninguém sabe como. Mas todo
mundo sabe que isto não é vida de gente. Será que não soou
ainda a hora da classe operária lançar um imenso grito de
protesto, acompanhado de uma ação coletiva, inteligente e
forte, 'contra o salário mlnimo, contra o tal arrocho salarial?
Grito e ação ampliados pelo apoio de todos aqueles que, no
Brasil, têm o sentido da dignidade humana e da justiça. O
próprio Cristo não gritou antes de morrer?"
"Nós, trabalhadores, somos aqueles que nada têm a di·
zer nem na vida das fábricas, nem na vida das cidades, nem
na vida polftica do Pais, mesmo quando se trata de medidas
que nos atingem dirclamcnle.
Nós, trabalhadores, somos aqueles que nilo têm direito à
iniciativa, à responsabilidade e liberdade, nem como pessoas,
nem como classe. Não temos direito de ter personalidade.
Nós, trabalhadores, não temos direito de participar das
riquezas da vida, vida que nos foi roubada, impedida de
brotar, de se desenvolver, de crescer, de atingir, em nós, a sua
plenitude."
"~ verdade que o trabalhador quer pão, vestido, casa,
remédio, escola, pois estes silo direitos seus baseados sobre a
sua própria dignidade. Mas sua fome e sua sede têm uma
dimensão muito maior.
Uma pesquisa, realizada junto a operários das diversas
partes do Brasil, permitiu uma constatação interessante:
entre as frustrações da classe, uma diz respeito a problemas
de sobrevivência imediata, como salário, condições de vida;
uma outra se situa sobre a dignidade ferida pela suu situação
marginalizada, como o desrespeito, a injustiça, a escravidão.''

"A realidade l: bem outra: nas empresas tudo vem de ci·
ma, o trabalhador conta tão-somente para produzir cada vez
muis, para dar mais lucro, submetido a regras e leis muitas
vezes arbitrárias. Assim, ele não participa responsavelmente
da vidu de suu firma c na sua mentalidade uccitu ser colocado
no mesmo nlvel de umu máquina, deixando só ao patrilo a
responsabilidade de toda a organização c direçilo.

O fato é que, tendo perdido sua autonomia de negociar quer em
nlvel de governo, quer em nlvel de empresa - o sindicato, entre nós,
tornou-se mais fraco ainda. Esta terâ quer ser, portanto, uma das pe·
dras angulares na reconstrução do Brasil democrático que buscamos,
onde se IISSegure aos trabalhadores o direito de se manifestarem com
destemor c sem tibiesa, por intermédio de seus lideres e de suas enli·
dados de classe, em favor de grandes e inadiáveis reivindicações.
Nilo teremos, pois, democratização efetiva, se não assegurarmos
a representatividade livre e legitima dos assalariados na nova ordem
a ser erigida. E na contagiante reação nacional contra o atual estado
de coisas, a classe operária como que desperta e reage também.
Nesse sentido, é bem sintomático o atual movimento dos
metalúrgicos, de tão larga repercussão, visando, mais que obter repa·
sições salariais em face a subavaliações de lndices inflacionários ante·
riores, debater, inclusive através de documento encaminhado ao

Presidente da República, as condições mesmo de vida dos
trabalhadores no contexto da realidade brasileira.
O encontro havido entre dirigentes sindicais com os Ministros
da ârea económica, no inicio de setembro, jâ pode ser considerado,
como o fez o economista Eduardo Matarazzo Suplicy, como uma
grande vitória dos trabalhadores. E: que, conforme assinalou, na
oportunidade, Luiz lnâcio Silva, "o importante foi mostrar que os
empresários reúnem-se diariamente com os ministros para tratar de
assuntos de seu interesse c para nós foi a primeira vez" (Folha de São
Paulo, 8-9-77).
Integra-se ele no espirita da mensagem da ACO, que proclamou:
uoe rora. nté hoje, só vieram mesmo assistcncialismo c
paternalismo que deseducam e anulam. Que falem os nossos
sindicatos anêmicos, amordaçados, desvirtuados da sua mis·
são. ~preciso acreditar que a classe tem direito de ter as suas
organizações próprias, livres, autónomas, dirigidas pelos pró·
prios opcrârios. Acrcditàr que a classe tem o direito e o dever
de se afirmar, de ser valorizada e respeitada. Fala-se tanto em
autodeterminação dos povos, por que não falar e não traba·
!bar pela autodeterminação da classe?"
~preciso, enfim, que se entenda, de uma vez por todas, que sin·
dicatos fortes e autónomos constituem condição para conseguirmos
um regime autenticamente democrático, em que os trabalhadores
das cidades e dos campos possam, livremente, escolher os seus
representantes, sem vetos nem atestados de ideologia. E, assim, me·
lhor sustentarem, sem ódio e sem medo, a luta que os libertará da ex·
ploraçilo de que têm sido vitimas, ao longo de nossa história.
O que vale Sr. Presidente c Srs. Senadores, é que os trabalhado·
res, das cidades e dos campos, estilo reagindo a essa situação de cer·
ceamcnlo institucionalizado no Pais. Nilo é possível se admitir, todos
nós que estamos lutando por uma democratização efetivn deste Pais,
que, com a volta ao Estado de Direito no Pais, continue vigendo a
atual estrutu,a sindical brasileira, continuem vigorando certos arli·
gos da CLT, alguns dos quais aqui especificados. Basta recordar que
se impede a eleição de certos llderes sindicais, por eles se contra·
porem à polltica económico-financeira do Governo. Nilo é posslvel
imaginar uma situação desta gravidade, em que o Sindicato nilo po·
de fazer reivindiCações, porque contraria a polltica econômico·financcira do Governo. Nilo quero - repito - nenhum laissez·faire no
Pais para que possa ou precise existir sindicalismo livre, mas nilo se
pode, em qualquer hipótese, admitir a existência de um sindicalismo
que perdeu o seu poder de barganha, porque o Governo, cheio de téc·
nicas, de pluncjadores, de eslatlsticus e de fórmulas, resolve tudo

5278 Tcrça·felra 4

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo 11)

através de lápis e de papel; e a própria Justiça trabalhista não tem ou·
tro meio, muitas vezes, a não ser aplicar essas mesmas fórmulas, mcs·
mo quando cm detrimento da classe trabalhadora,
Sr. Presidente;, Srs. Senadores, acredito sinceramente, que este é
um dos pontos húsicos que pn:cisam ser encarados com muita profundidade, pelos 4ue têm poder de decis"o neste Pais, que nós espera·
mos que venha a sl!r a rrópria Nação bmsileira, através de uma As..
scmbléhi N:.u.:ional Constituinte. Se, para tristeza gcrul, mais uma vez
se rcpctir o cspct[u.:ulo de um~1 ordcm jurídica outorgada, imposta de
cimu rw.ru b:ti.\o, que, pdo menos, esses homens, que querem decidir
pelo povo, sintmn que hú 47 anos se fez uma revolução neste País,
pnra que, im:lusivc, u qucstno social niío continuasse a ser uma uqucs·
tr.o de polici:J".
Aliás, meio sé:culo transcorrido, pode-se dizer que as classes tra·
balhadoras, aquelas às quais se legou a CLT que tem grandés méri·
tos, continuam sofrendo todas as agruras de uma situação de injus·
tiça social que nüo pode continuar.
Para isso, os trabalhadores não podem ficar de braços cruzados
esperando as benesses do Governo. Nilo podem c nem devem julgar
legítima qualquer ordenação que venha de cima para baixo. O que
precisamos, realmente, é criar as condições de segurança c de libcrda·
de, para que eles possam se integrar na grande comunidade nacional.
E possam, sobretudo, exercer aquelas pressões legitimas que aqui fo·
ram faladas, porque scrâ atravé:s de um movimento sindical forte que
conseguiremos fazer com que a politica económica financeira, deste
ou de qualquer outro Governo, não vá beneficiar apenas uma mino·
ria, um grupo de privilegiados, em detrimento dos grandes interesses
populares deste País. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Na última vez que ocupei esta tribuna analisei o problema da
casa própria. Casa própria que representa, nos dias de hoje, para o
nosso País, um desejo, um direito, uma aspiração, c, acima de tudo,
o respaldo de uma consciência tranqUila daqueles que precisam de
um teta, para nele habitar. No pronunciamento eu dei conheci·
menta, à Casa c ao Governo, de que o custo do dinheiro
n.:prcscntw..·;.l 5J%, c 'JUI! não oferecia oportunid:1dcs àqueles que casa
nfto pussucm, de pag>~r us suas prcstuçõcs,
Hoje, trago à Casa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um outro
problema: o Brasil passou a ser o maior produtor de açúcar do mun·
do. Em segundo lugar vem a Rússia, em terceiro os Estados Unidos,
cm quarto lugar a lndia, em quinto lugar Cuba. Em primeiro lugar o
Brasil! O maior produtor de açúcar do mundo! E o que vem
acon~eccndo? O açúcar custava para o nosso assalariado, para o
nosso povo, cm 1975, dois cruzeiros e vinte centavos o quilo. Pois
bem, aumentamos a nossa produção de açúcar, mas aumentou 150%
o preço desse produto, de que ninguém neste Pais pode prescindir,
Aumentou mais do que o salário do operariado nestes últimos dois
anos: aumentou mais de 150% o preço do açúcar. Mas, o que é de
estarrecer é: que o açúcar, que era vendido para o exterior a 737
dó!UJes a tonelada cm 1975, caiu em 1976 para quinhentos c poucos
dólares c agora o custo da tonelada de açúcar é: de 170 dólares.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por que o nosso assalariado,
sofrido, faminto, paga nçúcnr nwis caro ISO%, se vendemos para o
exterior açúcar, que vendlamos em 1975 a 737 dólares, agora por 170
dólares? Por que se o açúcur custa pura nós 330 dólares a toncluda?
Sr. Presidente, nüo entendo a politica económica do Governo.
Se se vendesse pura o exterior o otçúcar, subsidiando O! pa(scs ricos, n
CrS 2,50 o quilo, que é o preço pelo qual eles o estilo comprando,
enquanto o nosso operârio pagu Cr$ 5,20, cu ainda poderia, real·
mcnlc, entender de>de que u safra ê abundante, nilo lemos o que
fa1.cr, não tendo condiçôes de guardar, vamos vendê·lo por preço vil.
Mas não, Sr. Prc~idcn~c. pndcrnos tran~:fnnnar a cnnu cm 61cool. Silo
Paulo, desde junho, ad1cion11 I litro Jc álcool, pnrn 4 litros de
gnsolinu. O álcool estã 11 Cr$ 4,37. O ólcool reprcscntn importar
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menos petróleo. Petróleo que importamos, no ano passad~, quase 4
bilhões de dólares, Se podemos adicionar o âlcool à gasoltnn - só
São Paulo, Rio de Janeiro, c ngora scrâ iniciado cm mais 5 Estados
do Nordeste, faz o adicionamento do âlcool à gasolina por que
então, Sr. Presidente c Srs. Scnndorcs, não produzir mais âlcool para
se cvitnr comprar mais petróleo?
Dai porque sustento que a politica é errada, Queria que os lide·
res do Governo me contraditassem, que dissessem que, realmente,
não estamos subsidiando açúcar para poises ricos, vendendo-o a
CrS 2,50 o quilo, para o exterior, enquanto o nosso infeliz opcrârio
paga açúcar 150% mais caro, E um absurdo! Eles não tiveram
aumento de 150% nos seus salârios, de 1975 para câ, mas estão
pagando o açúcar 150% mais caro c o exterior, repito, que comprava,
cm 1975, a 737 dólares, paga pelo açúcar 170 dólares a tonelada,
quando ele custa, para nós, 330 dólares a tonelada.
Estamos perdendo dinheiro para vender açúcar para o exterior.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um apar·
te?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Com muito prazer,
Senador Evclásio Vieira.
O Sr. Eveláslo VIeira ·(MDB - SC) - Não é só o açQcar. !?.
calçado, é vestuário, é caminhão que vendemos para os Estados Uni·
dos quase que pela metade do preço que' é vendido ao brasileiro, silo
quase todos os produtos industrializados c scmi-industrializados c
muitos produtos agr!eolas também, quase todos. Isto é feito para
podermos aguentar os compromissos de serviços com a divida cxtcr·
na de 30 bilhões de cruzeiros, pela incapacidade do Governo federal.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Eminente Senador
Evclltsio Vieira, estou abordando o problema do açúcar, porque cs·
tas pessoas que estou defendendo passam sem caminhão, andam qua·
se todos descalças, mas não podem passar sem o açúcar,
Reconheço que V, Ex• tem razão, mas quanto ao problema do
açúcar, considero-o de alta gravidade, porque passamos a ter prcjui·
zo, embora com maior produção.
O Brasil era o segundo produtor de açúcar do mundo. Em
primeiro lugar, até: o ano passado, estava a Rússia. Superamos a Rús·
sia e estamos cm primeiro lugar, mas estamos produzindo um produ·
to que dá prcjuizo ao Pais, Se uma tonelada de açúcar custa 330 dóla·
res e nós a estamos vendendo a 170 dólares, então, é lógico que tcmos que procurar produzir outra coisa. Nilo tem sentido produzir
uma matéria-prima que não tem preço no exterior nem mercado
interno para consumi-la,
Só consumimos 40% do açúcar que produzimos. Precisamos
exportar os 60% restantes, E se só podemos vendê-lo a 170 dólares,
quando ele nos custa 330 dólares, é prcfcrlvcl, então, não produzir
açúcar ou transformar a cana em âlcool, para comprarmos menos
petróleo. Esta é a grande realidade.
O problema da inflação tributltria interna é desumano, Sr, Prcsi·
dente c Srs, Senadores, Em 1975 - cstâ completando dois anos, para
lembrar o ano de 1975- um Opala, seis cilindros, carro de classe mé·
dia, custava 45 mil cruzeiros,
Pois bem, Sr, Presidente c Srs. Senadores, estamos pagando ho·
je, agora, cm outubro, por incrlvcl que pareça, dois anos depois,
mais tributo do carro do que o valor do mesmo cm 1975, O Opala ho·
je custa 105 mil cruzeiros, ele é gravado com 49% de imposto, Mais
de 50 mil cruzeiros silo tributo, quando hâ dois anos passados ele
nilo custava 50 mil cruzeiros,
1:: preciso que o Governo acorde para esta realidade, sinta de
perto este problema, este drama, porque, Sr. Presidente c Srs, Sena·
dores, é uma inflação galopante c posso dizer, na ârca do automóvel
n inflação é de custo tributârio, Tributârlo sim, porque se cm 1975 o
Opala 6 cilindros custava 45 mil cruzeiros c hoje custa 105 e a taxa de
tributo continua os 49%, estamos pagando para usar esse carro mais
de 50 mil cruzeiros, ou seja, o que se paga cm tributo hoje é muito
mais do que o valor do carro cm 1975.

Silo esses aspectos, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que prcci·
sam, realmente, serem observados, sem paixão, para ver se consegui·
mos sair desta situação que considero, a cada dia, mais diflcii c mais
complexa. Complexa porque nilo a entendo, passamos a ser o maior
produtor de açúcar do mundo c estamos consumindo açúcar 150%
mais caro. Por que, cntilo7
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior
prazer, Senador Eurico Rczcndc.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Sabe V. Ex• que 6
muito diflcii controlar preço, at6 mesmo no mercado interno, onde o
Estado pode intervir, o Governo pode adotar providências de efeito
dircto mas nem sempre essas medidas surtem efeito, sobretudo cm
palscs ainda num grau escasso de desenvolvimento como o nosso.
Quanto a produto de exportação, V. Ex• sabe que não se tem nc·
nhum meio de controlar o fenômeno da oferta c da procura no
exterior. Nilo podemos deixar de plantar cana c fabricar açúcar, por·
que vamos desconfiar que o preço no exterior será vil. ~ prcfcrlvcl
adotarmos um risco do que não produzindo encontrarmos depois
um mercado melhor. A não ser que V. ·Ex• me dê uma fórmula pela
qual os Estados Unidos c a Alemanha comprem o nosso açúcar pelo
preço que queremos que eles comprem. Nilo vejo essa fórmula, não
conheço, O café, por exemplo, cstã passando por uma crise s6ria.
Aumentamos a nossa produção de soja de alguns anos para câ cm
mais de 150%, mas ciclicamente hã crise cm torno do preço de soja.
Então, silo fenómenos que escapam ao nosso controle,
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Eurico Rc·
zcndc, considero V Ex• um homem inteligente c prâtico. E V. Ex•
sabe que a cana nilo produz apenas açúcar, produz tamb6m, entre
outras coisas, o álcool. A cana produz com nove meses. As vendas
do açúcar são para o futuro, c se não hã venda para o futuro, vamos,
no presente, tratar do problema do âlcool, pois temos condições para
isso. O que não é poss!vcl 6 vender-se o açúcar, aqui dentro do
Brasil, 150% mais caro com a SUNAB tabelando os preços, nesta
pol!tica de pechincha, c nilo termos condições de controlar a
industrialização dessa cana para desenvolver justamente a produção
de álcool, favorecendo a todos nós.
São Paulo, que consome 40% do combust!vcl deste Pa!s, hoje,
está adicionando 20% de álcool. Então, para cada quatro litros de
gasolina, um, o automóvel está consumindo de energias internas, que
ficam aqui mesmo.
O nosso problema nilo 6jogar nossas divisas para o exterior; pa·
ra jogar o açúcar barato, subsidiando c perdendo dinheiro, V. Ex•
há de convir que 6 prcfcr!vcl transformar esse açúcar cm álcool.
Uma tonelada de cana produz 90 quilos de açúcar c setenta quilos de
álcool. ~ prcfcrlvcl produzir os setenta quilos de álcool c adicionar à
gasolina, do que produzir os noventa quilos de açl1car para vender
ao exterior. Essa que 6 a grande realidade.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Isso cstâ sendo feito,
Ex•! O Governo está dedicando toda a atenção ao Programa
PROÁLCOOL, que 6 um programa complexo. Assim como V. Ex•
diz que é um mau negócio produzir muito açúcar, pode ocorrer,
pelas condições do mercado internacional, realmente ser um mau
negócio. De maneira que, os governos, assim como as pessoas, vivem
a teoria do risco. E isso a gente aprende cedo. Tudo é muito relativo.
Quero dizer a V. Ex• que o programa de produção de âlcool
para a alimcntaçno do nosso sistema de transporte, tendo cm vista a
crise mundial de petróleo, jâ vem sendo enfrentado. O próprio
Governo, jâ muito antes da crise do petróleo, implantou uma usina
lã na hintcrldndia Amazónica, parece-me que é a Usina Abraham
Lincoln, para produzir açúcar c também âlcool. Este programa está
sendo posto cm prática c V, Ex• mesmo disse que cm Silo Paulo jâ
hã automóveis movidos a álcool.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Vinte por cento.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Entilo, vale dizer que
o Governo nilo cstâ indiferente a isso. Está tomando providéncias,
nilo com a velocidade da oratória c da exigência de V. Ex•
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Permita-me dizer a
V, Ex• o seguinte: o Governo nilo está atento, pelo menos socialmcn·
te, porque enquanto o álcool custa 4 cruzeiros c 27 centavos, o
Governo está cobrando 6 cruzeiros c 30 centavos ao povo lã de Silo
Paulo que, cm cada quatro litros de gasolina, consome um de álcool,
Pergunto: se o Governo está economizando divisas, por que nilo
faz com que o povo, que cstâ consumindo combust!vcl caro, tenha
uma diferença no preço, com o adicionamento do álcool?
O que ocorre é que o Governo tem um sadismo por dinheiro fo·
ra do comum. como o problema da casa, do qual já falei aqui, 53%
é o custo do dinheiro. Quem nilo tem casa própria neste Pa!s é pobre.
Se a pessoa nilo tem casa própria, quer construir c não pode, c procura o Governo para comprar uma casa é porque é realmente uma pessoa de posses limitad!ssimas.
Então, cu pergunto, nobre Senador Eurico Rczcndc: é justo que
cs~a pessoa, que não tem casa, quc'não pode construir, que tem de recorrer ao Governo, para comprar uma moradia sofra um custo do di·
nhciro de 53%7 Não é justo. Primeiro, ninguém teve esse aumento de
53%: segundo ninguém vai ter condições, sofrendo uma corrcçilo
monetária a cada três meses. Estou dizendo isso porque comprei c CS·
tou sofrendo na carne; ninguém discute este problema comigo por·
que estou pagando a prestação com esse acréscimo. Estão fazendo
mais, estão escamoteando. Nos documentos que recebo para pagar a
prestação, hã um trecho que diz: saldo devedor; não estilo colocando
mais o 'saldo devedor para não assustar o mutuário, porque esse sal·
do, a cada três meses aumenta, quando chega a época do aumento do
salário, que é cm abril ou.maio, 60 dias cm julho, eles corrigem. En·
tão, Senador Eurico Rczcndc, o Governo precisa entender que esse
homem que comprou a casa não tem condições de pagar os 53%. o
que vai acontecer com muita gente, inclusive comigo, porque não tenho condições de pagar esse acréscimo.

e.

e.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Só quando tcrmi·
nar o meu racioc!nio, se V. Ex• permitir.
Se V. Ex• vier dizer que o Governo está certo, cu vou pedir ao
povo do Esp!rito Santo que faça um exame de consciencia cm V. Ex•:
se V. Ex• achar que o povo pode sofrer 53% de valor do custo de um
dinheiro na aquisição da casa própria.
Comprei através da Caixa Económica c me pergunto: o custo do
dinheiro cm 53%, a cada três meses aumentando a divida? No meu
caso: cu paguei, no dia 28 de setembro óltimo a 12• prestação: 9 mil,
oitocentos c tantos cruzeiros. Paguei durante esses 12 meses: 96 mil
quinhentos c tantos cruzeiros. O meu saldo devedor é de !55 mil c
tantos, que foi inclu!do no custo da casa. Entilo, a casa, hoje, está, pa·
ra mim, por 700 tantos mil cruzeiros. Agora cm outubro, vou sofrer
outra corrcção sobre o d6bito da casa. Em julho houve uma; passa
agosto, setembro, cm outubro outra; passa novembro, dezembro, cm
janeiro, outra.
AI, fui à Caixa Económica para saber qual era a minha posição.
Se V. Ex• contrariar o meu racioc!nio c achar que a Caixa está certa
c cu é que estou errado, estou aqui com o documento, para mostrá·
lo. Se V, Ex• achar que o Governo estA certo cm cobrar os 53%,
aumentando o funcionalismo civil c militar da União cm 30%,
pergunto a V. Ex• como 6 que o funcionalismo civil c militar da
Uniilo teve um aumento de 30% c o custo do dinheiro da casa que ele
comprou é de 53%7
Aqui mesmo cm Brasrlia, o rapaz que trabalha comigo no meu
gabinete, ganha li mil c quinhentos cruzeiros c paga 5 mil cruzeiros
de aluguel para morur mal. Eatilo, o problema do Pa!R é este. O Governo tomou a si a obrigação de resolver o problema dn moradin,
por sentir que é um problema social, mus ele tem resolvido 6 o pro-

blcmu dos lucros do BNH, do lucro de determinados interesses
subalternos, mas o do povo, realmente, nilo vem resolvendo.
Concedo o aparte no Senador Eurico Rezendc.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Todos nós reconhece·
mos a sensibilidade de V. Ex•, como homem público, sobretudo na
áreu populacionul mais sofrida. No campeonato da admiração
parlamentar em torno de V. Ex• creio que todos aqui empatamos.
Ai duqucle que se atrever a dizer que tem mais simpatia por V. Ex•
do que outro. Todos somos ecuménicos nas homenagens que prcs·
turnos ao espírito público de V. Ex•
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Nobre Senador,
V. Ex• me faz uma pergunta: O Governo está certo? Eu respondo: as
coisas não estão certas, mas o Governo está certo. Lembro-me - e
V. Ex• tem aparentemente a mesma idade minha - que, antes de
1964, quem desejasse obter um empréstimo na Caixa Econômica,
para construir uma casa, tinha que apanhar uma carta de um
Deputado do PTB ou do PSD que, por sua vez, ia ao Presidente da
·República para autorizar o empréstimo. Isso foi comum no Brasil
àquela época. Veio a Revolução c resolveu enfrentar o problema
habitacional. Hoje, ninguém precisa procurar quem quer que seja
para obter u sua casa. O Brasil, V. Ex• sabe, não tem o erârio dos
Estudos Unidos, é um país pobre. Grande parte desses recursos para
a implantação do programa habitacional resulta de repasses de cm·
préstimos externos. O Governo paga a corrcção monetária quando
apanha dinheiro emprestado no banco americano. O Governo não
está ganhando dinheiro com essas operações imobiliârias. Ademais,
corrcçiio monetária tem, num país subdesenvolvido c cm desenvolvimento, uma função social. No momento cm que o Governo facilita a
V. Ex•- como nesse caso a!- a aquisição de uma casa, é justo que,
pagando a corrcçiio monetária, V. Ex• ajude, também, a ser adquiri·
da a casa pelo seu vizinho. Porque não há outra fórmula. Se parar u
correção monetária pára tudo, no País. As coisas, Ex•, é que estão er·
radas; o Governo está certo. O problema habitacional do País, hoje,
é muito diferente do anteriormente a 1964, quando nenhum operário
se atrevia, sequer, a entrar com o requerimento na Caixa Econômica,

Ele não tinha para onde apelar. Houve, no Governo Outra, a Caixa
Econômica da Leopoldina c, talvez, outras instituições que facilita·
vum. Mas, hoje, o Governo está proporcionando ao País um milhão
de residências por ano, em média.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- E o déficit?

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Nilo estou achando
justo, Ex•
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Poderia ser eleito
como "biónico". Quem achar que essa política é justa só poderâ ser
eleito por esse processo infeliz que vem a! em 1978. E vai se eleger
muita gente que acha isso justo, porque se elegerão por cimn da von·
tude popular.
Mas digo a V. Ex•, sinceramente, alto e bom som, se essa poli·
tica fosse justa, numa eleição livre, todo aquele que fosse candidato e
dependesse do voto popular não iria merecer o sufrilgio.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Portanto, não é
justo que se diga que essa política é justa. Cobrar 53% pelo custo do
dinheiro de um "desgraçado" que precisou comprar sua casa c, não
podendo construir, nem comprar, socorreu-se junto ao Governo pa·
ra tomar o dinheiro emprestado, e o Governo cobra 53% c diz que é
justo? Vai se queixar ao bispo! Isto é uma falta de humanidade muito
grande. t; uma falta de sensibilidade c de humanidade. Se queixar ao
bispo, por que? Eu digo a V. Ex• o seguinte: o problema da minha
área do Nordeste é muito sério. E repito: não é ideológico nilo. O AI·
5 não está preocupando ninguém, lá. Agora, a barriga do povo está
preocupando a muita gente.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB aparte?

SC) - Permite V. Ex• um

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Porque a barriga
não tem fronteira, a barriga não tem pátria. A barriga quando grita,
grita mais alto do que tudo. O futebol, realmente, é um derivativo. O
carnaval é outro derivativo. A Loteria Esportiva, agora, é outro
derivativo com uma esperança inusitada. Mas tudo isso junto nilo
vai adiantar nada. Se continuar da maneira que vai, a fome que
paira, não nos lares dos desempregados mas nos lares daqueles que
estão trabalhando não vai ser passivei. Isso é insustcntâvcl. Enqunn·
to, aqui no Sul, hâ uma tal de renda familiar, no meu Nordeste não
há. Lá, se o dono da casa conseguir um emprego, ele tem por certo
que os meninos não conseguirão, porque não há realmente cmpre·
go. Da! a minha preocupação.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
esclarecimento?

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Vou terminar o
meu raciocínio para dar o aparte ao nobre Senador Eveiâsio Vieira,
depois voltarei a V. Ex•, com o maior prazer.
Então, eu digo o seguinte: da maneira que vai, o Governo vai ter
que aceitar a automatização da agricultura, porque daqui a 2 ou 3
anos nilo vai ter quem queira colher mais nada no interior c vamos
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Eurico colocar os 30 mil lavouristas, sem terra, na indústria. Não temos
Rezende, se V. Ex• diz que as coisas estilo erradas c o Governo
condições. A indústria do Nordeste está sendo toda automatizada,
está certo, então, eu me pergunto: o Governo fala cm conter a infla.
como a agricultura do Brasil vai ser automatizada. AI, onde vamos
ção - os Correios c Telégrafos subiram, nesses dois últimos anos
colocar os milhões de desempregados deste Pais? Esses aspectos
parn cá, em muis de 2.000%, cm determinadas correspondências.
precisam ser estudados com profundidade, com acuidade, com
As taxas mínimas de ilgua c luz, c o tambor de gás -porque o patriotismo, com sensibilidade c com humanidade! Nós só podemos
cidadão só podia gastar um - custavam, em 1970, veja bem V. Ex•, chegar a essa conclusão se tirarmos as vestes do ego!smo e enfrentar
Cr$ 36,00 c, hoje, custam CrS I80,00,
a realidade, sem problemas ideológicos e, acima de tudo, falando
A PETROBRÁS ganhou muito dinheiro; a CAESGO, u mais alto, dentro de nós, o interesse de servir ao nosso semelhante,
CAESB, c etc, ganharam mais dinheiro porque, realmente, as que é o que eu tenho procurado, e acredito que V. Ex• também,
cstntais estilo ganhando.
fazer aqui nesta Casa. Urge providências!
Mas, um opcrilrio -pelo menos do meu Estado- que ganha
Com o maior prazer, concedo o aparte ao Senador Evelásio
CrS 705,00 por mês, sendo a água, a luz e o gás imprescind!vcis, por· Vieira.
que sem o gás nilo coloca a batata no fogo, sem a luz não entra cm
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- Como é muito comum o
casu, e sem a água nilo lavu a roupa. Então ele tira 25% do seu salário
de Cr$ 705,00 para pagar a águu, a luz e o gils, que somam, Governo Federal retroceder no campo político, neste país. Peço
CrS I80,00, restnndo CrS 545,00 pura atender a aluguel, transporte, permissão pura retroceder também um pouco, voltando ao açúcar,
ao álcool. Perfeitamente correto quando o Senador Eurico Rczendc,
etc. E V. Ex• uchu que é justo.
Digo u V. Ex• o seguinte: se V. Ex• está achando isso justo, no L!der do Governo, afirmn que a político de comcrcializnçilo interna·
cional i: rot'inadi«ima, difícil de ser trnbaihuda com sucesso, parti·
meu Estudo, nilo terin voto.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Mas, volto a dizer a
V. Ex•: as coisas é que estilo erradas, devemos nos queixar ao bispo c
não queixar contra o Governo. O Governo está certo. A não ser que
V. Ex• arrume uma outra fórmula.

cularmcntc quando o Pais não dispõe de produtividade c de conhecimentos da manipulação nessa troca de produtos. Perfeitamente correto! Inclusive é compreenslvcl a oscilaçilo dns preços, no mercado
internacional, como cstâ acontecendo com o açúcar. Perfeitamente
compreensível. Mas, V. Ex• tem razão quando diz que, ni!o tendo
preço para o açúcar no mercado internacional, cabia ao Governo
aproveitar transformar o açúcar, aproveitar a cana para produzir o
álcool, a fim de diminuir a importação do petróleo. Acontece, Senador Agcnor Maria, que o Governo brasileiro buscou muitos
empréstimos, empresas particulares também foram buscar volumes
grandes de empréstimos c o Governo abriu muito a sua guarda para
o mercado internacional. Em razão disso, a nossa dependência
económica cresceu extraordinariamente em rclnçilo aos pulses industrializados c aos pulses produtores de petróleo. O que cstâ
acontcccndo7 Os pulses ârabes produtores de petróleo são os' grandes
depositantes dos grandes bancos mundiais que, por sua vez, têm
emprestado ao Brasil. O Brasil precisa de novos empréstimos para as
amortizações c para o pagamento de juros, porque o volume anual é
grande. Assim, os pulses produtores de petróleo impedem que a
PETROBRÁS, - o Governo Federal, - desenvolva o projeto do
álcool, neste pais. Esta é a causa. Nilo fora a nossa dependência
cconômica tão grande cm relação a estes pulses, jâ cstar!amos
desenvolvendo o projeto do âlcool, jâ esturramos consumindo vinte,
trinta, quarenta por cento de álcool oriundo da cana-de-açúcar, da
mandioca ou do babaçu, para dar maior desenvolvimento, para
termos mais um canal na rede de distribuição da riqueza nacional,
fortalecendo o empobrecido mercado interno. Entretanto, a divida
externa do Brasil é tão grande que nos impede de realizar aquilo que
queremos, que desejamos, e de que precisamos.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Acredito o seguinte: acredito que esse Governo revolucionário, no campo internacional, tem sido muito independente. Sinceramente, o atua! Ministro
das Relações Exteriores vem adotnndo uma polftica certa e eu nilo o
posso negar. Tenho a impressão de que, no campo da pol!tica internacional, o Governo vem se conduzindo com alta independência.
Agora, o que é preciso é o Governo acordar para esta realidade que
eu tenho citado aqui.
O Sr. Enl,slo VIeira (MDB- SC)- V. Ex• afirma que oBrasil é independente economicamente dos outros pa!scs7
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Ni!o; refiro-me à
pol!tica internacional. O Pnfs é independente; vem dando prova disso, vem dando prova de independência. Está ar o acordo com a Alemanha, já vârios acordos denunciados pelo Governo ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Os empréstimos nilo
nos tornam dependentes. V. Ex• colocou bem.
O Sr. Enl,slo VIeira (MDB- SC)- Ahl Ni!o posso ouvir isso
de um L!der c de um homem do gabarito do Senador Eurico Rezcnde; dizer que os empréstimos ni!o nos tornam dependentes!
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não, o próprio Senador Agenor Maria reconheceu.
O Sr, Gllvan Rocha (MDB-SE)-!; um ultruismo deles.
O Sr, Eurico Rezende (ARENA - ES) - Não nos tornam
dependentes, acredito, porque temos capacidade para pagar, para
prosperar e já somos até considerados potência emergente.
O Sr, Evelislo VIeira (MDB - SC) - Quero dizer a V. Ex•
Com licençu, rapidamente.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Invoco o Presidente, para terminar o meu racioc!nio.
O Sr, Evehlslo VIeira (MDB- SC)- Não; há tempo. V. E••
tem muito tempo aindn.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Já vou terminar o
meu ruciocfnio.

Acontece o seguinte: no campo da pol!ticn internacional, acho
que o Governo vem dando demonstração de independência. Agora,
acho é que o Governo ni!o pode apresentar uma desculpa para o
ntual problema. Se o Pa!s, no campo da pol!tica internacional, demonstra a cada diu a sua independência, denunciando os acordos A,
B c C, que realmente eram humilhantes para o Brasil, por que então,
agora, o Brasil vai querer exportar açOcar, subsidiando o mesmo,
quando poderia transformar esta cana- c bem disse o Senador Evclásio Vieira: porque tem tempo para isso - cm álcool7 Uma tonelada de cana, repito, dá 90 kg de açúcar c 70 kg de álcool. Se o Pafs é in·
dependente na sua politica internacional, ni!o é justo que o Governo
tenha um argumento para poder, realmente, contraditar-me dentro
dessa realidade. ·
Sr. Presidente c Srs. Senadores, o âlcool está a CrS 4,36; o açOcar, nós estamos vendendo a CrS 2,50. !; fâcil a conta. Entilo, silo
apurados CrS 225,00 pelo Brasil nos 90 kg de açúcar. Transformando em 70 kg de álcool, para importar menos petróleo, vai apurar
mais de CrS 300,00. Ora, se o Brasil pode, transrormando a cana cm
âlcool, importar menos petróleo c apurar mais dinheiro, por que então vai transrormar cm açúcar; para importar mais petróleo c apurar
menos dinheiro? Se o Brasil está, no campo da polftica internacional,
. independente c dando demonstração cabal disso, denunciando acordos c mais acordos que, realmente, eram humilhantes para o Brasil,
- então, o Brasil, hoje, cstâ independente- se cstâ independente no
campo da pol!tica, enti!o acredito que d'cva estar independente cm tudo. Da! por que acredito que o meu pronunciamento, na tarde de hoje, abrindo os olhos do Governo para esta realidade, pode encantar
um amparo governamental ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
apartc7
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Um momento só,
estou terminando o meu rncioc!nio. Pode encontrar amparo governamental, pelo seguinte.: nós podemos transformar a cana cm âlcool; te·
mos a capacidade de transformar a cana cm âlcool c produzir o açúcar só o necessário para o nosso consumo. Ni!o somos obrigados a
vender açúcar para o exterior, perdendo 160 dólares em cada tonelada de açúcar. Se a tonelada de açúcar fica para nós cm 330 dólares
e nós estamos vendendo a 170- c sabemos que nilo vai ser dirercnte
daqui a nove meses - cnti!o vamos pegar a cana agora c, em vez de
'transformá-la em açúcar, vamos transformá-la cm álcool. Se nós jà
estamos politicamente independentes, -c estamos dando prova disto, porque os nossos últimos problemas cm termos de pol!tica internacional têm sido com os' Estados Unidos, nosso fiel aliado hã muitos e muitos anos- ni!o tem por que nos curvarmos economicamente. Se politicamente nós estamos independentes, cntilo vamos aproveitar a oportunidade, Senador Eurico Rezcndc, da nossà independência c vamos dar valor no que é nosso. O Senador Evelâsio Vieira
talvez não tenha acordado para o meu racioc!nio, mas o meu racioc!nio é este: acredito na pol!tica externa do Pa!s, acredito na nossa
independência, mas só realmente me sinto feliz quando essa independência nos tirar deste jogo triangular, espúrio, que nos corrompe,
nos ameaça,

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- V. Ex• permite um npnrte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Vemos o nosso
consumidor interno pagando 150% mais no preço do açúcar, quando
nós passamos u ser os primeiros produtores do mundo, e vendendo o
açúcar para o exterior pela a metade do preço que nos custa, ou seja,
o gringo comprando, lâ fora, mais barato c o nosso operârio, aqui,
comprando mais caro.
fõ com enorme prazer que concedo o aparte ao nobre Senador
Evelásio Vieira.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- Senador Agenor Maria,
dll n impressão que um pa!s pode ser independente politicamente tendo compromissos económicos com outros pa!scs dá a impressão,
mas não é assim. Htl um equivoco de V. Ex• Eu buscaria um excm-
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pio prático, no seu Estado: é provável que, nas eleições de 1976,
V. Ex• tenha visto 3 ou 4 pretendentes ao cargo de prefeito que, se
fossem candidatos, se pudessem disputar as eleições, ganhariam;
mas, não puderam disputar como gostariam, porque tinham
empréstimos com o banco estadual do seu Estado; eles estavam
numa dependência financeira. Como poderemos sentar a uma mesa
com os poises do Mercado Comum Europeu, dos Estados Unidos,
do Canadá e discutir com eles, mostrar que não aceitamos protccionismos, se estamos dependendo de novos empréstimos externos,
para pagar amortizações, para pagar juros se estamos na dcpcndên·
cia deles? Hã uma dependência cconômica. Essa é a situação di!Tcil
do Pais. Veja V. Ex• que o Brasil é o Pais que está pagando o custo
mais alto pelo dinheiro externo; c por quê? Porque estamos precisando. "como V. Ex•, precisando do banco, tem que se sujeitar a juros
e correção monetária. V. Ex•, não necessitando do banco, tem condi·
ções de sentar-se à mesa do gerente e dizer: não aceito,' Mas se
V. Ex• precisa, é dependente, tem que aceitar o jogo do adversãrio.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN} - Senador Evclâsio
Vieira, fico-lhe muito grato, mas não jogo com cartas marcadas; não
jogo c nunca joguei com cartas marcadas.
Acredito que o Governo Revolucionário que ai está tem força c
pode contar com o povo brasileiro, dentro desse campo, para tudo.
Tanto isto é verdade que todos esses acordos denunciados por ai,
mereceram os aplausos do povo, Agora, o que não é possivcl, é que
um governo que se diz forte c tem força para denunciar acordos,
possa permitir que se continue ,a vender, sendo na tarde de hoje
denunciado, como estou denunciando, sendo acordado para esta
realidade, continue a vcnd~r para o exterior açOcar a dois cruzeiros c
cinqUenta centavos o quilo, enquanto o nosso opcrãrio está pagan·
do, aqui no Brasil, cinco cruzeiros c vinte centavos pelo quilo do
açúcar.
O Sr. Evel,slo Vieira (MDB- SC}- Vai continuar, porque ele
é obrigado devido à dependência cconômica,
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Se é obrigado,
Senador Evclãsio Vieira, ai o Governo tem de abrir o jogo, tem que
ser franco, dizer porque é obrigado - porque Governo nenhum é
obrigado a jogar o seu povo na rua da amargura. Nenhum Governo.
Quero tomar até a Oltima gota dessa taça, acreditando que podemos,
irmanados, resolver o problema deste Pais.
A minha critica é uma critica construtiva e acredito que o
Governo tcrã força para, aproveitando a critica, solucionar o
impasse, dentro desta realidade de jogo aberto, de jogo franco, que
tem sido a minha postura, nesta tribuna, desde que aqui cheguei.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
aparte?
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O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN} -O que afirmo é o
seguinte: se cu não acreditasse que o Governo que ai cstã tem condi·
ções de fazer alguma coisa, cu também não estaria nesta tribuna
falando, não. Estou na tribuna, falando, denunciando, criticando,
porque acredito que o Governo pode reparar as distorções, pode
reparar os impasses, pode, realmente, avocar a si a obrigação não o direito -de solucionar esse impasse, porque, fico, realmente,
confesso, triste, profundamente magoado c, ao mesmo tempo,
intranqUilo de ver o meu operãrio do Nordeste, que ganha
CrS 705,00 por mês, que não teve 100% de aumento nesses últimos
dois anos, pagando o açúcar !50% mais caro. E nós, que éramos o
segundo produtor de açúcar do mundo, passamos a primeiro lugar.
Sinto-me triste de ver o nosso operário pagando esse açücar !50%
mais caro c a Inglaterra, Holanda, Alemanha comprando o nosso
açúcar, eles que têm poder aquisitivo dez vezes mais alto, a Cr$ 2,50.
Dui parque vim à tribuna denunciar e aproveito a oportunidude para
solicitar ao Udcr do Governo, Senador Eurico Rczende, que nos
traga uma resposta deste apelo que estou fazendo na tarde de hoje .
O Sr. Eurl<r• Re:ondc (ARENA -- ES)- Então, permite-me
um aparte'!

•
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O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer,
O Sr; Eurico Rezende (ARENA - ES) - O nobre Senador
falou cm jogo c o Senador Evc!ãsio Vieira fez tudo para que V. Ex•
jogasse a bola a escanteio contra o seu time, mas não conseguiu porque o bandeirinha deu lateral, isto é, a seu favor. Mas, voltando ao
assunto açúcar c âlcool, não podemos aceitar a tese de que se neste
ano o preço do produto foi aviltado no mercado externo que
devamos parar de produzir açúcar, isto é, só produzir para as necessidades nacionais c incrementar a produção de âlcool. O que nós devemos é continuar a fabricar a mesma quantidade de açücar, se pos·
sivcl até aumentar, sem prcjuizo desta nova abertura que se espera,
que é a execução do PROÁLCOOL. Isso, o Governo tem feito, Mas,
queria chamar a atenção de V. Ex• c do Sr. Senador Evclâsio Vieira
no sentido de que o problema não é tão simples, As empresas produtoras de açücar são empresas privadas, cada usina tem a sua cota
para a produção de açúcar.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN} - Mas o Governo
subsidia para exportar, ele não exporta.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES} - O Governo não pode
determinar ao empresário de açücar que produza álcool. Ele não
pode determinar isto. O que ele pode, c está fazendo, é criar inccnti·
vos fiscais, quer para que os atuais produtores de açücar produzam
álcool também, c pura que novas empresas, só para a produção de
álcool, surjam no Pais, como cstã acontecendo. A tese tem que ser
essa- a produção de açúcar c ãlcool - c não suprimir um sctor cm
benefício de outro. No mais, cu compreendo a intranqUilidade de
V, Ex• c essa intranqUilidade, infelizmente, hã de durar ainda porque
estamos num Pais de dimensões continentais, dificuldades próprias,
dificuldades importadas. Mas, o fato é que o Governo, na medida do
passivei, vai removendo esses óbices c realizando a grande obra de
emancipação ceonômica do Brasil.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Eurico
Rezcndc, reconheci, primeiro, a inteligência de V. Ex•, depois, apelei
pura essa inteligência, V. Ex• não quer atender ao meu apelo.
V. Ex• acha que na tribuna está uma criança inscnsivcl, não tem
capacidade de ver as coisas, V. Ex• quer trocar "alhos por
bugalhos"; comigo, V. Ex• não faz isso.
V, Ex• sabe que a safra da Inglaterra c Alemanha, de beterraba,
cinco meses antes o Brasil já sabe se a safra vai ser grande ou nilo.
V. Ex• sabe que nós temos, hoje, nus nossas embaixadas, obrigação
de informar ao Ministério da Agricultura, a capacidade de produção
de soja, de açúcar, enfim, de todos os produtos primãrios que somos
obrigados a exportar e precisamos. Se nós temos essa informação, de
que eles vão ter capacidade de produção e vão importar ou precisar
de menos açücar, então, ai é que cstã, Então, porque, se nós estamos
sendo informados de que a beterraba aumentou a produção, de que a
Europa vai comprar menos açúcar, pura que produzir mais açücar?
Esse é um problema primarissimo, c estou apelando desta tribuna, é
para o patriotismo do povo, do povo não, do Governo, porque o
povo é patriota demais, estou apelando para a sensibilidade do Go·
vcrno, estou apelando para a inteligência do Governo,
Antes não, untes nós produziamos, aqui, às cegas mas, hoje, o
Ministério du Agricultura do Brasil, sabe o que deve produzir c o que
nilo deve.
O Ministro da Agricultura estâ no Japão pura vender um
milhão de sacas de milho.
O Sr. Evcláslo VIeira (MDB- SC)- Subsidiado.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN}- Agora cu pergun·
to: é justo que gente saia 11 procura de comprador pura o nosso
milho'!
Faz trés unos que a preço do milho 1: o mesmo. vejam V. Ex•s, a
inflação nesses três unos alcançou 125% e o agricultor brasileiro continua vendendo o milho, hoje, pelo preço que vendia em 1975, E o
Governo, m1 inocência que possui, apelando pura esse agricultor fi.
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car na zona rural plantando milho, enquanto compra tudo mais ca·
ro, inclusive o implemento, o inscticidu que subiu trr.zentos, c..tuutrocentos por cento nesses últimos três anos, c vende o milho pelo mes·
mo preço. E o Governo achando que o agricultor devo oontinuar nu
zona rural plantando milho.
Ora, é um absurdo, porque nilo tem cabimento esse homem tra·
bulhar, pois'o seu produto em 1977 tem o mesmo preço de 1975,
quando, tudo o que elo precisou para fundar aquela safra foi acrescido de cem, cento c cinqUenta e até quatrocentos por cento, como é o
caso do inseticida.
Daí cu apelar para a inteligência de V. Ex•, que representa a
Liderança, Não tem sentido. Entilo, o que está acontecendo? O ho·
mem cst;í dcix:mdo o interior. Chego ao interior do meu Estado c vejo apenas velhos e crianças. ~muito raro, muito dincil um adulto de
dezoito a trinta c cinco'unos de idade. O interior está emagrecendo,
Silo Paulo e Rio de Janeiro estilo inchando, estourando. A cada es·
quina, um assalto. Por quê? Por conta, justamente, dessa ·migração
terrível, perniciosa que está levando o Pais a uma situação desalenta·
dora.
Há trinta e seis anos que conheço o Rio de Janeiro. O Rio, hoje,
~uma cidudc desumana, uma cidade que se está materializando a cada dia. Entra-se num elevador, no Rio de Janeiro, com medo, porque
podemos ser assaltados a qualquer hora do dia, Por quê? Porque o
povo está saindt> do interior. O plano do Governo para a casa pró·
pri~ só é feito nas Ctlpituis. Não vejo uma construção de casa própria
do Governo lá no meu interior. Nenhuma, porque lá a Caixa Econó·
mica só cobrava nos primeiros três meses, depois não cobrava mais,
porque ela tinha corrcçilo e lá não sobe nada. O responsável pela in·
flação imobiliária, Senador Eurico Rczcndc, é o Governo, nessa polí·
tica desastrosa, para a qual nilo vejo sentido, porque o Governo fala
cm diminuir a inflação, mas ele não diminui as taxas do telefone, de
água, de luz, de gús, de nada. Inclusive os juros, c V. Ex• diz que a
correção monetária i: uma necessidade. E aí cu pergunto, como é que
se pode baixar o custo de vida com o dinheiro caro? Aí pergunto, no·
vamentc, como é que pode, com o dinheiro caro, baixar o custo de vi~
da, entenda o trocadilho quem quiser entender, mas essa é a grande
realidade do momento cm que estamos vivendo.
Sempre ocupei esta tribuna acreditando que todos nós brasilci·
ros, porque o esforço não deve ser só do Governo, deve ser de todos
nós. O pGvo está colaborando. Acredito, c posso afirmar que quem
ganha CrS 705,00 está passando fome. Mas o povo está esperando.
Não hã intranqUilidade social, mas hã desemprego, hll fnmc, Tenho
um jornal aqut que diz que o Governo está danao a cem mil pessoas
"omid" de graça. O Governo. dando comida de graça, despersonali·
zando o povo brasileiro, porque quem recebe comida de graça vai se·
despersonalizar, não vai mais trabalhar: "A Legião Brasileira de As·
sisti:ncia, LBA. inici" depois de amanhã a distribuiçilo gratuita de ali·
mcntos industrializados u gestantes, nutrizes, mUes que amamentam
"cri:111çus das populações carentes de Nova Iguaçu, Nilópolis, etc.
Enlim. no Rio de Janeiro, mais de 100 mil pessoas vão receber comi·
du de gruç:~ ... Na minhn rcgiiio, se o povo tomur conhecimento de
que t:stfio dundo ~omida de graça, vem "de p~s": vão sair do Nordes·
te "de pés" par:1 receberem essn comidu de gruça e não vila mais tra ..
hallwr.
Essa é uma maneira, Senador Eurico Rezendc, de despersonali·
zar o nosso povo, isso é esmola que ofende n nossa dignidade. Di:
trabalho ao povo, mas não di: comida a quem tem fome. Há um pro·
vérbio chinês que diz que o problema não é dar o peixe a quem tem
fome, masensinâ·lo a pescar.lsso foi dito hã séculos antes de Cristo.
Mas o Governo brasileiro nilo quer tomar por base o provérbio
de um sábio que h6 mais de 2.000 unos cstd na história, quer dar de
comer a quem f.cm fome. Nuo vai parar de dnr de comer nunca, por·
que o problema nllo é dar o que comer; como diziu o súbio, o problc·
mu é ensinar o homem u pescar, Senador Eurico Rezendc,
Isso é uma afronta ao povo do Rio de Janeiro. As miles, com os
filhos no colo, em umn fila puru receber esses nutrientes, sinccrumcn·
re nilo 1: o caminho que Age no r Maria quer pnru este Puís, nem 6 oca·

minha pelo qual possamos realmente dar dignidade ao nosso povo.
Isso despersonaliza o nosso povo. O nosso povo precisa de trabalho,
mas nilo precisa de esmolas.
O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- V. Ex• me honra com
1lUtro apnrte?
O Sk. ~GENOR MARIA (MDB - RN) - V. Ex• vai me
permitir cunceder o aparte ao nobre Senador Evelúsio Vieira, que o
solicitou cm primeiro lugar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs. Fazendo soar a cam·
pninhn.)- Lcm bro ao nobre orador que dispõe de cinco minutos pa·
ra concluir o seu pronunciamento.
O Sr. Eveláslo Vlclr~ (MDB- SC) - Senador Agenor Maria,
disse certo V, Ex• que, havendo excedentes de açúcar e os preços nilo
sendo pelo menos razoáveis no exterior, deve o Governo transformar
esse estoque em âlcool, com o que não concorda o Senador Eurico
Rezende.
O Sr. Eurico Rezendc (ARENA - ES) -Transformar o estoque de açúcar em álcool? Essa transformação é muito antes, Ex•
O Sr. Giivan Rocha (MDB - SE) - Tecnicamente, não tem
nenhum probicma.
O Sr. Eveláslo Vlelra (MDB- SC)- r:: isto que quero dizer: se
os preços. lá fora, não estão bons, vamos agora aproveitar para trans·
formá-lo cm âlcool para diminuir a importação do petróleo.
Amanhã, o preço se elevou, lá fora, vamos novamente produzir açú·
car. Essa é a mecânica correta, inteligente, hábil. Senador Agcnor
Maria, V. Ex• pergunta o caminho. Ele ê fácil, para resolver os pro·
blemas brasileiros: conduzir o País à sua vida normal, restabelecer o
estado de direito, a vida democrática, para que o povo possa eleger
homens capazes de reconduzir este País para a senda do progresso,
pois com os que estão ai, está provado que não encontraremos o caminho que desejamos c que queremos.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, serei rápido.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Lamento que o
eminente Senador Evelásio Vieira tenha desaguado na política parti·
dáriu. O assunto estava inteiramente discricionndo de questão de
politica. Só faltou cm falar cm Constituinte, pura produzir ãlcool,
açúcar, milho, feijão, arroz c soja. Quero cnfocur, rapidamente, dois
pontos do discurso de V. Ex• Em primeiro lugar, o deslocamento
demogrâlico pura os grandes centros, é uma fatalidade cm todos os
países. Isso não é em virtude de dificuldade de ordem financeira. A
fixação do homem ao interior é hoje muito dificil. No Brasil, jâ cerca
de 70% das populações ficam nos grandes centros. Nos Estados Uni·
dos, mais 80%. No entanto, o padrão de vida rural nos Estados Uni·
dos i: dos melhores do mundo. Quanto à questão do açúcar c do ál·
cool~ continuo com a opinii'io, que me parece mais correta: devemos
enfrentar os dois problemas simultnnenmcntc. Se este ano o preço do
açúcar foi aviltado no mercado internacional, no ano que vem poderá melhorar.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Há dez anos, Sena·
dor, dez anos que está sendo aviltado!
O Sr. Eurico Rczendc (ARENA- ES)- Nilo. Tenho n imprcs·
são que nilo, Exccl8ncin.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Pega a documentação.
O Sr, Eurico Rezendc (ARENA- ES)- A informação oficial
não í: c:ssu.
O SR. AGENOR MARIA (MDB sobre os últimos três anos.

RN) - Trouxe dados

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- Volto n dizer n V. Ex•
que o Govorno está cmpenhndfssimo no PROÁLCOOL. Ele cstll

•
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sendo ulivndo, há recursos bem grandes nn proposta orçamentária

para 1978, porque isso corresponde a uma necessidade premente
para o Pais. E um. problemo que não pode ser resolvido assim,
rapidamente, mas está bem encaminhado c o empenho do Governo~
absolutamente, quer na drenagem credit!ciu, quer nu criação de
mecanismos de incentivos fiscais. Se o Sr. Senador Evclãsio Vieira
quiser construir uma usina para produzir álcool, ele poderá fazê-lo,
desde que recrute empresários para ajudá-lo, porque não pode ser
tarefa de um homem só. As disponibilidades fiscais c crcdit!cias estão
a{. Agora, volto a dizer, o Sr. Senador Evelásio Vieira é que misturou
alhos com bugalhos, li! nUa eu.
O Sr. Evehlslo VIeira (MDB- SC)- Não estamos produzindo
âlcool porque não temos reservatórios, porque não há financia·
monto.
O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA - ES) - Misturou
Constituinte com açúcar, quando o que a Constituinte pede não é
açúcar, não; o que a Constituinte pede é um detergente.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Vou encerrar, Sr.
Presidente.
Tenho aqui os dados de 1975: a tonelada de cana, cm 1975, era
setecentos e setenta e dois dólares e vinte e sete centavos, cm 1976,
trezentos c dezesscte e quarenta e oito; em 1977, cento c setenta
dólares. Posso afirmar a V. Ex• que, cm 1974, foi aproximadamente
mil dólares. Quatro anos. Posso afirmar, também, o seguinte: a cana
fica a{ c o Governo vai saber se deve dar o subsidio para exportar ou
se pode fazer o álcool. O que não é poss!vcl é exportar um produto
perdendo dinheiro, quando nós podemos transformá-lo cm álcool c
ganhar divisas. Esta é a grande realidade do momento.
Sr. Presidente, vou encerrar, esperando, mais uma vez, que o
Governo procure solucionar esses problemas, porque urge uma
providência nesse campo, o mais rapidamente poss{vcl. Muito obri·
gado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mauro Bencvides.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Juntamente com o Senador Dinarte Mariz, fiz-me presente à
207• Reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE. realizada no
município ccarense de Morada Nova, no qual vem sendo executado
pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas um amplo
programa de irrigação, que já se aproxima dos 4 mil hectares da ârca
diretamente beneficiada.
Na condição de representantes do Senado, acompanhamos os
trabalhos daquele importante encontro, durante o qual foram
apreciados 29 projetas de interesse de vários Estados nordestinos.
Com o comparecimento apenas dos governadores do Ceará,
Rio Grande do Norte, Maranhão e Território de Fernando de
Noronha, bem assim de representantes das entidades que integram
aquele Colegiudo, a sessi\o foi instalada às 9 horas de quinta-feira
última, lastimando-se, apenas, a ausência dos Ministros do Interior,
Fazenda e Agricultura, reputada como desalentadora para os
produtores de algodão, que com os mosmos pretendiam avistar-se
para debater a difícil conjuntura enfrentada pela cotonicultura rc·
gional.
Memoriais fundamentados, com pcrcucientc análise da rcalida·
de vivida pelos produtores rurais, foram elaborados com alguma an·
tcccdência, recebendo a assinatura de numerosos interessados, que
buscavam sensibilizar, pura a adoçuo de medidas eficientes c imcdla·
tas, os titulares daquelas Pastas do Poder Executivo Federal.
Entre tuis mc::didus, fornm prioriturinmcntc por eles relacionada"
u. cancelamento urgente das restrições de financiamento puru investimentos com rccunos do PROTERRA c, pa ..
rnlclnmente, maior prestezn no atendimento de créditos
bancários nos empresários rurais por parte dos órgãos
crcditfcio!i oliciuis:
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b. inclusi\o do município de Morada Nova como lma
preferencial do Projeto Sertanejo;
c. garantia de preços mínimos que possibilitem a esta:
bi!idnde económica pura as culturas agrícolas da área, como
algodão, feijão, milho, arroz c outras leguminosas;
d. agilização do programa de clctrificação rural com
injcçiio imediata de recursos do Governo Federal para o
sctor;
c. recursos financeiros para a conclusão da Usina de
Beneficiamento de Algodão, ora cm construção por iniciativa
da Cooperativa Mista de Morada Nova.
No documento encaminhado ao Ministro Alysson Pauline\li,
acentuam os signatários:
"Assim sendo, confiam c esperam as classes produtoras
rurais· da Área de Morada Nova, que providências práticas c

objetivas, ora reivindicadas ao Ministério superiormente di ri·
gido por V. Ex•, venham a ser postas cm execução a curto
prazo, tudo isso no contexto da própria polftica agrãria do
Governo Federal, que dã relevo ao sctor primário, na
consideração de que não podcrã haver desenvolvimento
auto-sustentado sem o indispensável progresso da agricultura

brasileira."
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) aparte, nobre Senador'!

V. Ex• permite um

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Pois não.
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Senador Mauro Benevi·
des, realmente não me foi possível ir a Morada Nova. Seria para
mim muito proveitoso e, tenho certeza, teria tido muitas oportunida·
dcs, se 111 tivesse ido. Mas, a Comissão de Agricultura do Senado
impediu-me de. ir até: lá, por força de reuniões que tinha para aquela
data. Quanto ao problema da Agricultura do Nordeste e de todo esse
País, é: preciso que o Governo se volte para ele, enfrentando a
realidade que a{ está. Precisamos de uma reforma agrária neste Pais,
precisamos, antes de tudo, de uma polrtica agrâria c de uma justiça
agrária. Enquanto o Governo não fizer isso, vamos continuar pelo
tempo afora, a pedir, a pedir, c o nosso povo a perder a motivação
para o trabalho. Congratulo-me com V. Ex• por mais esse
documento de apelo. Mas, acredito, nobre Senador Mauro Bencvi·
dcs, que o Governo precisa se voltar de encontro às causas que vêm
criando esses problemas a nossa Agricultura, porque nilo ~ indo de
encontro aos efeitos que vamos encontrar soluções. O problema não
é de crédito, não é nem de terra, mas de justiça agrãria.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço a
intervenção de V. Ex•, nobre Senador Agcnor Maria, e sinceramente
lastimei a sua ausência, embora plenamente justificada, no encontro
realizado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste,
Ã Morada Nova acorreram proprietários rurais, não apenas do
Ceará, mas dos Estados lim!trofes, como o de V. Ex•. constatando·
se, inclusive, a presença de uma delegação de agricultores de
Mossoró, agricultores que pretendiam estabelecer um contato
pessoal e dircto com S. Ex•, o Sr. Ministro da Agricultura, infeliz·
mente ausente do conclave,
E continuo, Sr. Presidente:
Se é certo que a problemática algodoeira ocupou, parcialmente,
as discussões levadas a efeito no ensejo da última reunião da
SUDENE, não se pode deixar de ressaltar que a dif!ci! situação em
que se acha o FINOR também foi longamente enfocada,
reclamando-se a indicação de providências inadiáveis, para rcstabcle·
ccr o seu cquiUbrio orçamentário, tendo cm vista o deficit de dois
bilhões de cruzeiros, já admitidos pelos setorcs oficiais competentes.
A dolorosa constatação a que chegaram a SUDENE e as autori·
dados da faixa económico-financeira do Governo tem sido
apresentada como uma "inexplict\vel negligência dos investidores",
que deixaram de cfetuar a opçi\o respectiva, ao ensejo do pagamento
do imposto de rcndn.
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O próprio Superintendente José Lins de Albuquerque, instado o
manifestar-se o respeito pelo Vicc-Govcrnador de' Pernambuco,
informou que se registrara uma "falta de comparecimento de cerca
de 120 mil empresas, que preferiram pagar o tributo a investir no
FINO R".
Há quem justifique a onerosa omissão pela falta de atento
acompanhamento das empresas, no ato da contribuição-tarefa de
que se incumbiam os escritórios de captação de incentivos, tão
malsinados ~época da vigência da sistcmâtica 34/18.
Recorde-se, porém, que a SUDENE empreendeu campanha
publicitária, cm vârias capitais brasileiras, com cobertura de grandes
veiculas de divulgação, buscando assegurar a opção cm favor do
Nordeste.
Lamentavelmente, contudo, a estimativo da receita do FINOR ·
longe esteve de ser alcançada orçamentariamente, num descompasso
inquietante, que vem angustiando as lideranças empresariais do
Polrgono das Secas.
Comentando o fato, o jornalista ccarcnsc José do Nascimento
sugere lucidamente:
"O Imposto de Renda terá, este ano, segundo as projcções com base na arrecadação até agosto, um superavit cm
torno de CrS lO bilhões, no qual cstâ embutido o valor das
desistências de opções. Como o valor dessas opções rcprcscn·
ta a parcela do Imposto de Renda de que o Governo se
despojara, ao renunciar a 50% deste tributo, é uma receita
superabundante, pois niio constava dos cálculos orçamentá·
rios.
Em tais condições, o retorno da importância
correspondente ou aproximada do quantitativo das opções
não cfctivodas transformarA cm realidade financeira as
intenções do Governo, que pretendia cfctivamcntc destiná-ln
à composição global dos recursos dos incentivos fiscais.
Ainda que a reposição não corresponda ao valor das
renúncias de opções, poderâ garantir a operacionalidade do
FINO R, desde que bordeje os 2 bilhões liberados cm parcelas
mensais, de setembro a dezembro deste ano."
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V. Ex• cstâ a preconizar uma série de medidas para que se eliminem
distorções, falhas, c os instrumentos de desenvolvimento do Nor·
deste possam alcançar os altos objctivos. Pediria permissão para
repetir aquilo que V. Ex• tem preconizado, cm oportunidades ante·
riorcs: a necessidade da reforma agrâria neste Pais, particularmente
no Nordeste. V. Ex• esteve c cu também, cm Morada Novo. Ali cstâ
o sim bolo vivo do que se pode fazer, com pleno sucesso, para o Nor·
deste c para o Brasil. Entretanto, o Governo que tem os instru·
mcntos, os meios, mas não realiza esta reforma, c o Nordeste cada
vez está-se dcfasando mais cm relação ao Centro-Sul. Há que levar
ao Nordeste a' educação para ver no povo o sua cultura; realizar uma
modificação no corpo da estrutura do Nordeste. V. Ex•s têm riquc·
zas naturais extraordinárias, V. Ex•s têm um homem capaz; o que é
necessário é o Governo propiciar ao homem do Nordeste as ferra·
mcntas, os instrumentos, para que ele transforme o Nordeste cm um
paralso, dentro desse Pais. Mas, veja V. Ex• programas têm sido
anunciados, mas os recursos quando vão, são alocados para outros
pontos, como o que aconteceu com o PROTERRA de um bilhão de
cruzeiros, quatrocentos milhões foram para a Transamazônica. Que·
ro congratular-me com o belo trabalho que V. Ex• está a realizar na
.defesa deste Pais defendendo o Nordeste.

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Externo a
V. Ex•, nobre Senador Evclásio Vieira, os meus agradecimentos pela
sua lúcida intervenção no meu discurso c também pela generosa
referência ao trabalho que venho desenvolvendo nesla Cása, na
defesa dos interesses do Nordeste.
Veja V. Ex• que há alguns dias, reportando-me ao dcscnvol·
vimcnto regional, c estendo cm dados fornecidos pelo Diretor da
Divisão Industrial da SUDENE, Dr. Luis Vinagre, acentuava cu
nesta tribuna que os recursos do FINOR para a aplicação no Nordeste já sofriam uma defasagem que atingia 16 bilhões de cruzeiros!
Isso, realmente, numa anAlise que remontou ao inicio das aplicações
do FINOR naquela Arca. Mas, o que vi cm Morada Nova, nobre
Senador Evclásio Vieira, foi um quadro ainda mais desolador, cm
face da angústia dos investidores com relação às disponibilidades do
Fundo de Investimentos do Nordeste. Há constatação, já, às claras,
reconhecida pelos sctorcs govcmamentnis competentes, de um de·
Mencione-se que no relatório mensal da Secretaria Executiva da scquillbrio orçamcntârio, que vai como que obstaculizar as aplica·
SUDENE, distribuldo aos participantes do Encontro de Morada çõcs do FINOR no Poligno das Secas. Numerosos processos
Nova, acha-se, sem subterfúgios, espelhada a precária situação agropccuários c industriais vão experimentar paralisação, cxa·
financeira daquela agência dcscnvolvimcntista, dando lugar até a tamcntc pela carência de recursos com que se defronta a SUDENE
que o Banco do Nordeste do Brasil promovesse u.libcração de recur- para estimular a concessão de financiamentos a todas eles, que já se
encontram aprovadas - e os que estão apenas na dependência de
sos sem o correspondente lastro na conta do FINO R.
inclusão cm pauta, para posterior obtenção do respectivo
Ã pâgina lO do aludido relatório, lê-se:
financiamento.
"Com base nas .autori~oçõcs emitidas no presente
Verifique V. Ex• um outro dado ainda mais grave: o Banco do
excrclcio, bem como cm outros remanescentes de 1976, o Nordeste tem sido obrigado a atender às liberações da SUDENE,
BNB procedeu, ati: o final de agosto deste ano, à liberação de sem que exista o lastro bancârio correspondente à conta do FINO R.
recursos no valor de CrS 3.632 milhões, registrando-se,
uma situação realmente lastimável que está preocupando
portanto, um desembolso maior que a receita arrecadada no seriamente aquelas duas agências dcsenvolvimcntistas: a SUDENE e
mesmo pc=ríodo."
o Banco do Nordeste do Brasil.
Qucjra Deus, nobre Senador - c farei esse apelo nestes
Numerosos projetas industriais e ogropccuârios, já aprovados,
passam o aguardar a concessão das parcelas que aos mesmos silo instantes finais de meu pronunciamento - queira Deus, que o
Conselho de Desenvolvimento Econômico, que vai se reunir nos pró·
destinadas, sem que a SUDENE possa cumprir os cronogramas
ximos dias, possa realmente encontrar uma solução para dirimir essa
estabelecidos.
dúvida inquietante que paira sobre todo o Nordeste brasileiro.
Por outro lado, os que se acham tramitando, j~ tecnicamente
O descompasso existe no orcamcnto da SUDENE: Os investi·
analisados c às vésperas de inclusão nos pautas das próximas dores, no momento, cm que contflbutam para o Imposto de Renda
reuniões, sofrerão inevitável retardamento, com evidentes prcjulzos cometeram aquilo que se pode chamar de uma omissão, de uma nepara a accleraçilo do crescimento regional.
gligência, cm rclaçilo aos interesses do Nordeste. Pagaram, sim, o im·
O Sr. Evelôslo VIeira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um posto de renda, mos nilo utilizaram aquela opçilo que nos beneficia·
upnrte?
ria dirctamentc. Houve como que uma arrecadação supcraíiundnntc
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com imenso para aquele tributo. Mas, inexplicavelmente se registrou esse déficit
na previsão de receita do orçamento do FINO R.
prazer, nobre Senador Evch\sio Vieira.
O dinheiro existe, nobre Senador. O que falto realmente é o GoO Sr. Evelllslo Vieira (MDB- SC) - Mais uma vez V. Ex•, verno cnco~trar a soluçilo legal, adequada para atribuir no FINO R
com sabedoria c inteligência, brinda esta Casa com esplêndido aqueles recursos que, de modo lamcntâvcl nilo foram expressamente
discurso, revestido de elementos de plena convicção na defesa dos indicados pelos investidores no ato do pagamento do imposto de
altos interesses do Nordeste, que i: o próprio interesse da Naçilo. rcndu.
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o Sr. E•eláslo VIeira (MDB - SC) - Dâ licença para um
aparte, nobre Senador?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com prazer,
nobre Senador Evelúsio Vieira.
O Sr. E"láslo VIeira (MDB- SC)- As suas observações são
tiio precisos, tão corretas; os seus argumentos, tilo inteligentes, tilo
ohjctivos, que não surge uma voz do Governo para contraditar
V. Ex•
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- E posso mesmo dizer, a V, Ex•, nobre Senador Evelâsio Vieira, que naquele debn·
te informal que se travou após a reunião da SUDENE, debate de que
participou, também, o outro representante desta Casa, o Senador
Dinartc Mariz, houve como que um consenso, uma conscientização
das Lideranças vivas do Nordeste, para a superação do ntual impasse
que angústia n região. Os recursos existem, porque ocorreu esse
supera•lt na arrecadação do Imposto de Renda. Basta, agora, suprir·
se a omissão por parte dos investidores, que não fizeram a opção cm
favor do FINO R,
Portanto, Sr. Presidente, concluirei o meu pronunciamento, na
tarde de hoje, registrando que a reunião da SUDENE, em Morada
Nova. no meu Estado, teve um grande e superior objctivo, que é o de
levar os técnicos do Governo que se reunirão, Jogo mais, no Conse·
lho de Desenvolvimento Econômico, a acudir a nossa região, ofe·
recendo os recursos de que necessita o FINO R, para continuar o seu
trabalho, benenciando·nos através daqueles projetas agropecuãrios
e industriais uprovudos pela Superintendência de Desenvolvimento
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do Nordeste.
Este, Sr. Presidente, nos instantes derradeiros, o meu apelo diri·
gido aos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico,
Urge, pois, a adoção de medidas concretas para compensar o
desequilíbrio que atinge o FINO R, restaurando-se-lhe n trnnqUilida·
de operacional e, com isso, impedindo-se que o desenvolvimento nor·
destino venha a experimentar injustincávcl solução de continuidade.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) -Concedo a
palavra ao nobre Senador José Lindoso.
O SR. JOS~ LINDOSO (ARENA- AM. Pronuncia o scguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Trabalho c o Capital, na estrutura polftica brasileira,
implantada com a Revolução, merecem do Poder PQblico igual
apreço face ao esforço que os seus agentes desenvolvem para o cresci·
mento deste Pn!s que é "feito por nós",
Para o cquillbrio dessa teia de interesses, existe o sistema sin·
dicul. congregando categorias profissionais e categorias econômicns
que, na defesa de suas prerrogativas c direitos, manifestam os seus
pleitos, conforme a natureza, nos órgãos do Ministério do Trabalho
ou da Justiça Trabalhista.
Ao Governo cabe estar atento para que o Capital nilo explore o
Trabalho e este, por sua vez, não pertubc n ordem, fonte do pro·
gresso colctivo,
E envolvido por esses pensamentos, é que desejo reivindicar ao
Sr, Ministro dos Transportes providências no sentido de rcgulamen·
lar a Lei n• 5.680, de 1968, no concernente às atividndcs dos vigias
portuários.
Durante várias vezes, já me dirigi às autoridades competentes,
reclamando essa regulamentação prevista cm lei, e o silêncio tenho ti·
do por resposta,
Agora, venho de receber novo e dolorido apelo do Sindicato dos
Vigias Portuários de Ma naus, vasa do nos seguintes termos:
"Of, n• 55/77
Manaus,l6dcsclcmbrode 1977.
Exm• Senhor
Senador José Lindoso
Senado Federal - Bms!lin, D F
E:<celênciu:

Em lO de agosto de 1968, o saudoso ex-Presidente Artur
da Costa e Silva, sancionou n Lei n• 5.480, que entre outras

..
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providências fixou n estrutura bâsicn para n organização
definitiva da categoria pronssionnl denominada "Vigias
Portuários" ao determinar:
"o serviço de vigilância cm navios, por vigias portuários
matriculados nas Delegacias do Trabalho Marltimo, de pre·
fcrêncin sindicalizados será:
o) obrigatória, na nnvcgnçilo de longo curso;
b) n critério da Comissão da Marinha Mercante, nas
navegações de cabotagem."
O prccitado diploma legal aduziu que n remuneração
dos vigias portuârios serâ fixada pela Comissão da Marinha
Mercante, com prévia audiência do Conselho Nacional de
Politica Salarial, e que n execução do serviço, cm sistema de
rodizio, obcdeccrã as normas instituídas pelo Poder Exccu·
tivo, através do Ministério dos Transportes.
Alcançava, assim, nnalmcnte, n referida Categoria
Profissional -que hã mais de 40 anos funcionava nos portos
nacionais, organizados no desempenho de atribuições
relacionadas com a guarda c vigilância dos navios e das
mercadorias movimentadas nas operações de carga c
descarga mediante instruções regionais baixadas pelas
Delegacias do Trabalho Marítimo, com condicionamentos c
limitações de toda ordem - a ansiada tranqUilidade c scgu.
rança social compatível com o desenvolvimento econômico
do Pais.
Todavia, embora tenha a ex-Comissão de Marinha
Mercante, atual Superintendência Nacional da Marinha
Mercante, prontamente decidido que na navegação de
cabotagem o serviço de vigilância em navios é de requisição
facultativa, definindo, assim, de forma simplista c sem
qualquer preocupação quanto ao problema de desemprego c
supressão do mercado de trabalho o critério aludido na
prccitada Lei n• 5.480/68, não se verincou, na área do
Ministério dos Transportes, a mesma rapidez para ndoção
das normas concernentes à navegação de longo curso,
também prevista naquele diploma legal.
Pois, Senhor Senador, realmente, a categoria vem sofrendo as maiores privações, c o seu cxcrc!cio pronssional, ntual·
mente, obedece n regras estipuladas, a titulo precário, pela
Superintendência Nacional da Marinha Mercante c o
Conselho Superior do Trabalho Marítimo, órgãos de n!vcl
intcrmediârio da Administração Pública, subordinados, respectivamente, aos Ministérios dos Transportes e do Trabalho
que, obviamente, nilo podem substituir o Presidente da Repú·
blicn na indelcgável incumbência de regulamentar diploma
legal de tamanha repercussão c importância no contexto
social do Pn!s.
I> por este motivo que pedimos total colnboraçilo no que
tange n letra o, porque é do conhecimento de V. Ex• que, no
porto de Mnnaus, ancoram mais navios de cabotagem, e se os
mesmos dessem serviços, pelo menos na parte noturna,
estnrfnmos mais seguros no nosso campo de trabalho.
No mais, renovo meus protestos de estima c admiração
por tudo que V, Ex• estâ fazendo por nós. Nossas cordiais
saudações,- José Raimundo Barroso, Presidente,"
Nilo posso ficar indiferente n essa palavra de ansiedade que, de
vez em vez, chega a mim, partida desses homens, chefes de fnm!lia,
brasileiros laboriosos e ordeiros que querem ver dcnnidn n (l!Ca de
suas atividndcs.
·
E assim, impelido por um profundo sentimento de solidariedade, uso a tribuna do Senado, na busca de quebrar a crosta de gelo
que estâ envolvendo este assunto, c fazer eco do apelo desses traba·
lhndores junto no Senhor Ministro dos Transportes, homem justo c
experimentado nas lides da vida, para que formule n reRulumentaçilo
das otividodcs dos vigias portuários c submcta·n no cx.nmc c aprova·
ção do Excclcnt!ssimo Senhor Presidente Ernesto Gclscl - que já
disse ser o Homem. a principal meta de seu Governo- dando a ele,
assim, n oportunidade de fazer justiça n essa gente modesta, mas dlg·

na, simples, mas responsável, que, defendendo o seu direito, se cnga·
ja, com consciência, na obra que a Revolução se empenha: a de fazer
o Brasil grande. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR
FRANCO NA .SESSÃO DE 30·9·77 E QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS·
TERJORMENTE:
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Nilo há
O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o seguinmais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, designo para a sessão ordinária te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Após participar de um Congresso de Vereadores mineiros,
de amanhã a seguinte
realizado na Cidade de Ubcrlândia, no principio deste mês, ocupei
ORDEM DO DIA
esta tribuna para cnfocar a problemática municipal brasileira, que es-ltA a merecer uma atenção maior dos Poderes do Pais.
Analisei exaustivamente a grave questão da acelerada urbaniza.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1977
ção de nossas cidades, nestas últimas quatro décadas, originada
(tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 306/76) principalmente pelo processo de industrialização que o pós-guerra
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 2, de trouxe.
Questionei a sistcmâtica tributAria nacional, que, apesar de
1977 (n• 3.07l·Bf76, na Casa de origem), que declara feriado nacio·
alguns esforços c iniciativas meritórias do Governo, como foi o caso
nal o dia 12 de outubro, tendo
do ex-Presidente Castcllo Branco, tem se constituldo num obstâculo
PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comissões:
ao desenvolvimento de nossas comunas, especialmente no que
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· concerne à captação dos seus recursos mais expressivos: o Imposto
dadc; c
Sobre a Circulação de Mercadorias - ICM - c o Fundo de
-de Educação e Cultura, favorável.
Participação dos Municlpios.
Pela Emenda Constitucional n• 18. de 1965, a União passou
-lcfctivamcntc a exercer controle sobre os recursos destinados às Muni·
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 306, DE 1976
cipalidadcs, acentuando o processo de esvaziamento financeiro c
dependência das mesmas c, portanto, sem condições de atender às
(tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n• 2/77)
suas necessidades bâsicas.
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
O atual sistema do Fundo de Participação dos Municlpios
n• 306, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que considera :xcmplilica cabalmente a distorção de nosso processo tributAria, a
feriado nacional o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida, que estão sujeitos os Municípios, como a desigualdade na distribuiPadroeira do Brasil, tendo
ção de cotas, que meu projeto de lei sobre a matéria tenta corrigir,
PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comissões:
estabelecendo novos critérios.
-de Constltulçilo e Justiça, pela prcjudicialidade; c
Já disse aqui, Sr. Presidente, que o Fundo de Participação dos
-de EcÍucaçio e Cultura, pela prcjudicialidadc.
Municlpios é formado do Imposto de Renda mais o Imposto Sobre
Produtos Industrializados, c que não hA um crit~rio. Hã um chama·
-3do crit~rio neutro, baseado apenas na população, cxccto para as capi·
Votaçilo, cm turno único, do Requerimento n• 350, de 1977, do tais, quando o Governo leva, cm parte, o problema populacional,
Sr. Senador Osires Teixeira, solicitando a transcrição, nos Anais do mas leva também o lndicc de renda de cada Municlpio de capital braSenado Fedcrâl, do discurso proferido pelo Chanceler Azcrcdo da sileira.
Silveira na sessão de abertura daAsscmbl~ia·Gcral das Nações Uni·
Outro problema a obstacular os Municlpios ~ a vinculação de
recursos do Fundo, fixada pelo Decreto n• 77.565, de !O de maio de
das.
-41976.
Por esta vinculação, as cotas do Fundo somente serão liberadas
Discussão, cm turno único, da Rcdação Final (oferecida pela
Comissão de Rcdação cm seu Parecer n• 691, de 1977), do Projeto às Prefeituras se estas condicionarem-se às rlgidas dirctrizcs c nor·
de Lei do Senado n• 85, de 1977- DF, que dispõe sobre a organiza' mas da Secretaria de Plancjamcnto da Presidência da República c
ção básica da Polfcia Militar do Distrito Federal, c dA outras provi· também ao Plano Nacional de Desenvolvimento. Tal condicionante,
a meu ver, limita frontalmente o principio de autonomia dos Muni·
dências.
clpios, sonegando-lhes competência c decisão para aplicar livremente
-5esses recursos,
Por outro lado, nilo se consideram devidamente as peculiaridaDiscussi!o, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado des c problemas locais. Vinculando as verbas, as Prefeituras privam·
n• 124, de 1977, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a rcda· se da ncccssâria flexibilidade para rcmancjA·las c aplicá-las cm Arcas
çiio do art. 110 do Código Nacional de Trânsito, tendo
mais carentes c prioritárias, que só uma visilo local das mesmas pode·
PARECERES, sob n•s 588 c 589, de 1977, das Comissões:
rá explicitar.
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
f:: este sistema anacrónico c centralizador de tributação c a pró·
dadc c no mérito, pela aprovação, com voto vencido dos Srs. Senado· pria estrutura do municipalismo brasileiro, Sr. Presidente, Srs. Sena·
rcs Hclvldio Nunes c Otto Lchmann; c
dores, que restringe a autonomia c a independência dos Municlpios c
-de Transportes, Comunicações e Obras Pdbllcas, favorAvcl.
entrava seu desenvolvimento, que tenho criticado c questionado,
propondo a reformulação total desta estrutura que a( cstâ c iniciando
-6uma nova era para as Municipalidades. Municlpios vivem de receitas
Discussiio, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons· transferidas.
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Nilo custa recordar, Sr. ~residente, que, hoje, os Municlpios bra·
Projeto de Lei do Senado n• 285, de 1976, do Sr. Senador Itamar silciros, na sua maioria, vivem da receita transferida como o Imposto
Franco, que estabelece critérios de distribuição para o Fundo de Par· Sobre Circulação de Mercadorias, que é da competência estadual,
ticipaçilo dos Municlpios, tendo
cm que cube aos municlpios 20% do Fundo de Participação dos
PARECER, sob n' 651, de 1977, da Comissão:
Municlpios (competência federal); Imposto Territorial Rural
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
(competência federal); Imposto Onico Sobre Minerais (competência
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc)- Está cnccr· federal); Imposto Onico Sobre Energia El~trica (competência fc·
dera!); Imposto Onico Sobre Combustlveis (competência federal) c
rada n scssilo.
(Levanta-se a sessão às /8 horas e25 minutos.) Taxa Rodoviária Onica, federal.
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Dentro deste contexto, viabilizada esta reforma profunda, entendo ser necessária a criação de um Ministério para assuntos municipais, tese esta que defendi há poucos dias dcstn tribuna. Nilo a compreendeu bem o ilustre Chefe da Secretaria de Articulação com Estados c Municípios-SAREM, Sr. Delilc Guerra Macedo, que através
do jornal O Globo, edição de domingo, critica a criação deste
Ministério, sob a alcg'Jçüo de que "criar um Ministério para
qualquer coisa, já seria aumentar a centralização; criar um
Ministério para munic!pios, seria centralizar mais ainda'~
Sr. Presidente, i: sobretudo a razão do meu pronunciamento,
nesta tarde, pura mostrar no Sr. Macedo Guerra que nilo houve
contradiçiio no meu pronunciamento que, há poucos dias, fiz aqui
no Senado Federal.
Entretanto, aquela autoridade reconhece na mesma entrevista
que existem "órgãos demais" trabalhando com os municípios, como
o MINTER, MEC, DNER, DNAEE, EBTU, c as Superintendências
e admitindo que "seria necessária a unificação de um comando para
fiscalização e aprovação de planos municipais".
Ora; como se reconhece tudo isso e se combate a criação do
Ministério de assuntos municipais? Pergunto cu ao ilustre Dirctor da
SAREM.
Propõe, por último, S. Ex• a instalação de comissõés de assuntos municipais na Câmara c no Senado, a exemplo do que se fez com
relação ao DF. Penso, no entanto, não ser este, adequadamente, o
melhor caminho para o equacionamento do problema. Basta observar a atuação da Comissão do Distrito Federal.
E o que se verifica com esta Comissão, Sr. Presidente?
Uma indisfarçável passividade por parte da Comissão, face a
sua estrutura. Ainda agora, quando cu propunha àquela Comissão c
ao próprio Senado uma fiscalização mais rigorosa com relação ao
Governo do Distrito Federal, sobre a grave situação da rede
hospitalar oficial, deparei-me com barreiras intransponíveis.
Então, perguntamos nós! Se isto acontece no Distrito Federal, o
que não aconteceria com a Comissão do Scn'!,do Federal c da Câmara dos Deputados, se estas Comissões fossem atuar cm relação aos
municípios brasileiros?
A minha proposição de criar o Ministério para assuntos municipais, obviamente dentro de uma nova estrutura político-administrativa municipal, i: claro que não se pretende a criação do Ministério de
assuntos municipais dentro da utual estrutura do municipalismo
brasileiro. Se formos criar esse Ministério com essa estrutura cvidcn·
temente é preferível não criá-lo, muito ao contrário 4o que afirma o
Senhor Chefe da SAREM, objetiva fundamentalmente a promover·a
tão esperada descentralização dos nossos municípios, fortalecendoos c devolvendo-lhes o poder de decisão de que presentemente carecem, cm decorrência· da excessiva centralização administrativa e
financeira da União.
A reforma municipal a ser empreendida- de vital interresse e
necessidade pura u Nação- viria sanar o acentuado enfraquecimento político e financeiro do município, como se observa atualmente,
que progressivamente vem perdendo o seu poder c autonomia, asfi·
xiado pela crescente intervenção da União em todos os seus setores
de utuaçào, c implantar uma nova política fiscal, equilibrada e
cquüníme, concedendo aos municípios maiores percentuais de rcceittl e que fossem consideradas ainda, nu formulação desta política, as
naturais diferenças entre as cidades, as suas condições sócio·
econômicas, população, grau de cultura e peculiaricdadc locais.
Este Ministério, funcionando purnlelamcntc com uma conjunturu municipal modcrnizaÕa e dinâmica, seria certamente um instrumento eficaz para coordenar, disciplinar c racionalizar toda a
estruturu municipalista do País.
O Sr. Evelâslo VIeira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte'!
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra·
zc:r.
O Sr. Evehislo VIeira (MDB- SC)- Dotado que é de magnín·
cu inlcligcnciu e de vocação pública notável, ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado.
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O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- ... V. Ex• tem constante·
mente levantado temas da mais alta importância para o Pais, tem
constantemente defendido os Municípios, por rcconhecé-los instrumento fundamental no fortalecimento da Nação. V, Ex• tem razões
de sobra quando diz que a política tributária deste Pais está totulmcn·
te distorcida, c os grandes prejudicados silo os Municlpios, que, 11 cada uno, n cada mês, a cada semana, a cada' dia e a cada hora, se empobrecem mais. Difícil uma sessão extraordinária desta Casa em que
não aprovemos autorização para Prefeituras contraírem emprésti·
mos, como ainda há dias a Prefeitura de Juiz de Fora teve a autorização para empréstimo de mais de 300 milhões de cruzeiros. A arrecadação de uma prefeitura é impotente pura os atendimentos mínimos
de uma cidade. Há pouco discutimos, aqui, a estratégica cconômicn
estabelecida pelo Governo Federal com os incentivos para as exportações de produtos especializados. Veja-se o reflexo negativo em ci·
mudos Municípios. Pura Município produtor de têxteis, calçados, fumo, hú exportação. Como os nossos preços não são competitivos, há
os incentivos fiscais, sem falar em outras formas de incentivos. O Governo' compensa esses Municípios? Não. O Governo Federal compensa os Estudos? Parcialmente. Além da política tributária distorcida que prejudica os Municípios, ainda estes silo lesados pela política
dos incentivos para as exportações.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Evclúsio
Vieira, V. Ex• tem toda razão. O último enfoque do seu aparte diz
bem da necessidade da reformulação dessa cstrutura,jã não digo apenas no campo municipal, mas também cm relação aos nossos Esta·
dos. V, Ex• lembrou bem os incentivos fiscais, Silo os próprios Esta·
dos brasileiros que estilo a reclamar desses incentivos, que têm trazido prejuízo às suas receitas, Hoje não é apenas o Município que está
dependente da União. Temos assistido aqui, cm Brasília, face à essa
centralização excessiva da União, à dependência excessiva dos nossos Estados. Muito obrigado por seu lúcido aparte.
O Sr. Braga Junlor (ARENA - AM)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço V. Ex•
com prazer.

O Sr. Braga Jimlor (ARENA- AM)- Eminente Senador Itamar Franco, o aparte do colega Evclásio Vieira não tem fundamento
total, porque .as dívidas que os Municípios têm contraído, c também·
os Estados, conforme V. Ex• acaba de incluir - c as mensagens de
empréstimos vêm ao Senado Federal para serem ap~cciadas - essas
dívidas contraídas pelos Municípios têm por finalidade projetas de
infra-estrutura, para o seu desenvolvimento. Nilo é que os Municí·
pios e os Estados estejam endividados pela política econômico-linanccira do Governo. Pelo contrário: t: porque os administradores desses Municípios e desses Estados são dinâmicos e que'rcm, no mais
curto espaço de tempo possível, levar a efeito projctos de infra-estrutura para o desenvolvimento dos seus Municlpios, dos seus Estados,
e, por esse motivo, apelam para o Governo da União, pnru que devolva os impostos que cobra, e recebe, para os Municípios, que silo ns
células vivas da Nação, e para os Estados também, que representam
c compõem a Federação brasileirã. Este, esclarecimento que damos u
V, Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Agradeço u inter·
vcnçilo de V. Ex•, mas i: claro que nilo concordamos CO!Jl as suas afir·
mutivns.
Quando propomos uma nova rcformuh1çilo do problema muni·
cipul, lembramos, inclusive, o Estudo de V, Ex• Chegamos u citar,
por exemplo, em rclaçilo no Fundo de Participuçilo dos Municlpios,
· que a Capital de V, Ex•, Munaus, recebe a mesma importilncin que o
Rio de Janeiro, com populações, evidentemente, bem diferentes. Por
quê? Porque, em reluçüo ~s Capitais, o Governo, além do critério
populacionnl, adota o critério da renda per capira dos Estados. En·
tilo, Mnnaus 'vai receber n mesmn coisa que o Rio de Janeiro, fato
que nuo ocorreria se o critcrio fosse apenas populncional, mns recebe
cm funçilo da rendn per caplra do seu Estudo comparada com u do
Estudo do Rio de Jnnciro.
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Jil em relação aos outros Municlpios brasileiros, para a grande
maioria- mais de três mil Municlpios- o critério~ neutro. Apenas
buscado na população.
Então, teríamos, nqui, exemplo da cidade do Senador Agcnor
Maria, Currais Novos, que, pelo Fundo de Participação dos Municípios, vai receber a mesma cota de uma cidade paulista, como, por
exemplo, Votorantim, o que não é passível, se compararmos o que
significa Currais Novas c a que significa Votorantim, razão pela
qual, ilustre Senador, estamos defendendo essa reformulação para a
estrutura municipalista.
Os Municípios brasileiros realmente estilo endividadas. Coma
acabei de provar, estão vivendo de receitas transferidas da União.
Há, realmente, centralização exagerada da União nesse seta r.

o Sr. E•eláslo VIeira (MDB- SC) - Permite V, Ex• novo
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra·
zcr.

o Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- Um exemplo só: São Paula, a cidade mais industrializada, a Prefeitura que mais arrecada,
está endividada. Ainda agora aprovamos autorização para mais um
empréstimo, de um bilhão de cruzeiros, e o Senador Braga Juniar
vem dizer que as prefeituras não estão endividadas. Talvez na
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suas necessidades. Esse é o óbvia ulutantc, eminente Senador Itamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V, Ex• concorda,
hoje, com o critério de distribuição do fundo de participaç~o das
municfpios, em relação, por exemplo, aos seus municípios, do
Amazonas'!
O Sr. Braga Jun!or (ARENA - AM)- Nós achamos que de·
ve haver uma reformulação c aí, nesse ponto, estamos de pleno
acordo com V, Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
Senador.
Sr. Presidente, vou encerrar, pedindo mais uma vez, ao Senado
Federal, que continue na defesa do municipalismo brasileiro, na pra·
cura de uma nova estrutura para as nossas comunas.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
TRECHO DA ATA DA 154• SESSÃO, REALIZADA EM
23-9-77, QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO
COM INCORREÇÃO NO DCN- SEÇÃO 11- DE 24-9·
77, PÁGINAS N•S. 4972 A 4975:

Amuzõnia.

O Sr. Braga Junlor (ARENA- AM)- Nilo. Pelo visto V, Ex•
não entendeu o ponto de vista que defendemos. Não dissemos que as
prefeituras não estavam endividadas. Defendemos a política
econôrnico-financeira do Governo. Só para citar o exemplo que
s. Ex• acabou de focalizar, da Prefeitura de Silo Paulo, se formos
levar em consideração essas colocações, a Prefeitura de Nova Iorque
também está endividada.
t: parque esses Municlpios estão aplicando recursos na infraestrutura de desenvolvimento, da evolução da mundo moderno. Não
podemos parar no tempo. Ternos que avançar, c só poderemos
avançar fazendo uso da tecnologia c da Ciência modernas, para darmas solução aos problemas saciais que surgem a cada minuta, a cada
hora. Este, o motivo. Não devemos realmente fazer uso da arma da
critica, apenas criticando, mas, sim, indicando soluções viáveis para
que o Governo possa realmente encontrar o caminho certo para soluções dos problemas nacionais. Este, o ponto de vista que defendemos: as municípios não estão endividadas apenas porque
aplicaram mal os recursos, porque nós mesmos aqui, no Senado, não
iríamos aprovar empréstimos para esses Municfpios c Estados se eles
nüo estivessem aplicando bem esses recursos.
O Sr. Evel,slo VIeira (MDB - SC) - V, Ex• permite nova
intervenção, Senador?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois não.
O Sr. Evehíslo VIeira (MDB- SC)- O Senador Braga Junior
tem razão. S. Ex• disse que estava falando a respeito da politica
económica-financeira da Governo Federal. Estou ouvindo V. Ex•
falar cm politica tributária, e entrei no assunto. De fato, não entendi
S. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Apenas queria
sabor de V. Ex•. Senador Braga Junior, se concordaria comigo cm
alguns pontas. V. Ex•, que é realmente profunda conhecedor das
Municípios brasileiros, homem que conhece o municipalismo do
Brasil, me diga se concorda que hoje as Municípios brasileiros vivem
de receitas transferidas?
O Sr. Braga Jun!or (ARENA- AM)- Clara que V, Ex• sabe,
como todos nós subcmos, ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Gostaria de saber
se sim ou não.
O Sr. Broga Junlor (ARENA- AM) - ... que nunca concordamos com u receita que hoje os Munic!pias têm pura atender as

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença
ucusu o compurccimcnto de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimcntul. declaro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Secreti~rio proccdcr:í à leitura do Expediente.

Elido o seguinte
EXPEDIENTE

PARECER
PARECER N• 687, de 1977
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei
do Senado n9 14, de 1976, que .. acrescenta dispositivo à
Consolidação das Leis do Trabalho".
Relator: Senador Ruy Santos
Voltu à Comissão de Legislaçilo Social, para reexamc, face a
requerimento aprovado cm plonório, de autoria do nobre Senador
Franca Montoro, o Projeta de Lei n• 14, de 1976, que "acrescenta
dispositivo à Consolidação das Leis do Trubalho". E o dispositivo a
acrescentar, seró o§ 4• do art. 29, com a seguinte redução:
"Art.29 ....................................... ,
~ 4• Os documentos que forem legahncnte equiparáveis
à Carteira de Trabalho somente poderão conter as anotações
previstas nesta Consolidação, vedada qualquer observação

referente n utos punitivos e outros que incompatibilizem o

trnbulhador com futuros empregos."
E diz a autor da proposição, o nobre Senador Nelson Carneiro,
nu sua justificação:
"3 -Tais anotações, não raro, incompatibilizam o tra·
balhador marítimo com futuros empregos:
4 - Hfl casos cm que as anotações, deixadas ua arbftrio
de comunduntcs ou decorrentes de inqu~ritos irregulares, con·
clucm por causas de descmhurque injustas (indisciplina,
deserção, etc.), prejudicando sensivelmente a tripulante na
obtençi!o de novo emprego:

. -._
"'
•
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5- Nesses casos- e também nos em que hil culpn do
tripulante- como se não bastasse a punição pntrimonial do
marítimo, que perde o direito às verbas indenitntórias, hil
também prejuízo moral e, o que é mais grave, n !'1(t~nsão das
conseqUéncius da punição a seus dependente< oconómicos
que sofrem com seu desemprego;
6 - Isto não ocorre com os demais trabalhadores, que
apenas têm anotados cm suas Carteiras de Trabalho o contru·
to, as condições do mesmo c o distrato."
2. Ao ser examinada, pela primeira vez, nesta Com1ssão, foi a
proposição aprovada, face ao parecer'do nobre Senador Jcssé Freire,
que diz:

"Como se vê o que o ilustre autor da proposição em
exame pretende evitar é a incompatibilizaçào do trabalhador
para novos empregos, em virtude da possibilidade atual, de
se fazer constar, em sua Carteira de Inscrição r. Registro
(CIR) as causas do seu desembarque ou dispen>a c nté
mesmo as penalidades porventura a ele aplicadas.
Ã vista do elevado. alcance social da medida preconizada
no Projeto de Lei do Senado n• 14, de 1976, que, inclusive,
tem o mérito de acabar com o tratamento discriminatório,
até aqui dispensado, na espécie, ao marítimo, opinamos pela
sua aprovação."

.,
·'·

3. Apesar desta proposição ter tido parecer favorável, também
das Comissões de Constituição e Justiça e da de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, não posso, neste reexame. aceitá-la .
1:: que a particularidade do trabalho no mar impõe ~ necessidade de
permanente disciplina a bordo e, conseqUentemente de hoa seleção
dos tripulantes. As punições a que os mesmos estão c,ujcitos não
dependem da indisposição do comandante, de seu arbltrio, mas face
a inquérito regular que se consuma após despacho do Capitão dos
Portos, onde se verifica o desembarque. Por outro ludo a Dirctoria
de Portos e Costa baixou portaria, em 1973, "autorizando a expedi·
ção de novas Carteiras de Inscrição e Registro para aquo!es que ve·
nham a contar mais de três anos sem faltas cometidas a partir do últi·
mo lançamento negativo cfctuudo

11
•

Assim sendo dou parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado
n• 14, de 1976. Salvo melhor juizo.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1977. - Jessé Freire,
Presidente - Ruy Santos, Relator - Cunha Lima, vencido Domiclo Gondim- Oslres Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- O Expediente lido
vai à publicação.
Sobre a mesa oficio que será lido pelo Sr. 1•-Secretilrio.

f:: lido O SeHuinte
l'RO.JETO DJ1: l.F:I DO SENADO N? 193, DE 1977
E>!ubclcce que quando o empregador deixar de depositar o
FGTS o empregado poderá considerar rescindido o contrato e
pleltcur a devida lndenlzaçilo.
O Congresso Nnc1onal decreta:
Art. i' f: acrescentada ao art. 483 da Consolidação das Leis
ao Trabalho (Decreto-lei no 5.452, de I• de muio de 1943) a seguinte
alínea h:
"Art. 483. .. , ................................... ·
h) não depositar o empregador na conta bnncilria vin·
calada em nome do empregado a importância corres·
pendente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Lei
n• 5.107,de 13-9-66,art.2•)."
Art. 2• Esta Lei entraril em vigor na data de sua publicação, re·
vogudas ns disposições em contrârio.
JustiOcaçilo
O presente projeto decorre de representação da Câmara Muni·
cipul de Santos, de iniciativa do Vereador Moacir de Oliveira.
O art, 483 da Consolidação das Leis do Trabalho contém, nas
alíneas a a g, a indicação dos utos que, uma vez praticados ou omiti·
dos pelo empregador, justificam a rescisão do contrato de trabalho
por parte do empregado, assegurando-lhe a correspondente indeni·
zação.
Tal elenco de atos, contudo, corresponde às necessidades da
época da edição da Consolidação ( 1943), quando a realidade juri·
dica-trabalhista brasileira era diferente da atua\.
A institUição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a
partir de 1966, provocou profundas modificações nu legislação do
trabalho, impondo deveres e obrigações para empregados e empre·
gadores. A estes imposta a obrigação de realizar o depósito de
importância correspondente a 8% da remuneração paga, no mês
anterior, a cada um dos seus empregados (urt. 2• da Lei n• 5.107/66 e
art. 9• do Decreto n• 59.820/66).
Há empregadores que se omitem relativamente a tal obrigação
c, embora se trate de ato da maior gravidade, capaz, inclusive, de
comprometer a segurança que o FGTS quer dar ao empregado em
caso de despedida, não está prevista nu legislação a possibilidade de
ser pleiteada a rescisão autorizada no art. 483 da CLT.
A prc<cnte iniciativa, além de atualizar a legislação trabalhista
na matéria, atende a uma exigência de rigorosa justiça.
Sala das Sessões, 23 de setembro de 1977.- Franco Montoro.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1• DE MAIO DE 1943

1:: lido o seguinte
OFICIO N• 175/77
Braslliu, 22 de setembro de 1977.
Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a Vossa ExcelônL'ia que o
Deputado Fruncisco Studart passa a integrar a Comissilo !11is:a que
deverá emitir parecer sobre o Projeto de Lei OrçamentAria na
presente Sessão Legislutiva, como titular, em substituição HO
Deputado Olivir Gubardo.
Aproveito a oportunidade pura renovar a Vossa Excolénciu pro
los tos de estima c consideração.- Freitas Nobre, Lider do MDB.
O SR. l'RESJDENTE (Petrônio Portel\u)- Considerou coma·
nicaçào como indicação do Lide r e de foro a solicituçl\o de S. Ex•
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1•-Secrotâri".

Aprova a Consolldaçio das Leis do Trabalho,

··········· ... ''' .......................................... .
Art. 483. O empregado poderá considr:rur rescindido o contru~

to c pleitear a devida indenizução quando:
•l forem exigidos serviços superiores i\s suas força5, defesas
por lc:i, contrârios aos bons costumes, ou alheios no contrato;
b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hie·
rúrquicos com rigor excessivo:
c) correr perigo manifesto de mal considerável:
~) não cumprir o empregador as obrigações do contrato;
c) pruticur. o empregador ou seus prepostos, contra de ou
pessoas de suu famrtiu, ato lesivo da honra e boa fuma:
f) O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente,
,.:.tvo cm caso de legitima defesa, própria ou de outrem;
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g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou
tarefa, de forma a afctar sensivelmente a importância dos salários,
§ I' O empregado poderá suspender a prestação dos serviços
ou rescindir o contrato, quando tiver de desempenhar obrigações
legais, incompat!vcis com a continuação do serviço.
§ 2• No caso de morte do empregador constitufdo em empresa
individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de tra·
balho.
§ 3• Nus hipóteses das letras d e g, poderá o empregado
pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das res·
pectivns indcnizações, permanecendo ou não no serviço até final deci·
suo do processo.

·································i···· ...... ·················
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - O projeto depois
de publicado, scrâ enviado às Comissões competentes.
Há oradores inscritos.
O Sr. Fr~nco Montoro (MDB - SP) - Peço a palavra como
Llder, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra
ao nobre LIder Senador Franco Montoro.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Lfdcr da Minoria,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Prcsi·
dente, Srs. Senadores:

!
\

!'
j

São da maior gravidade os acontecimentos que estão ocorrendo
em São Paulo, na repressão ao movimento estudantil. Anteontem,
foram cercadas pela poUcia três Universidades; a USP, que é a maior
Universidade brasileira; a PUC, Pontfficia Universidade Católica de
São Paulo, e a Fundação G~túlio Vargas; alunos e professores proibi·
dos d." entrar no recinto de sua escola e dar as suas aulas, E, ontem, a
polfc1a paulista prendeu mais de mil estudantes, invadiu c depredou
a Pont(ficia Universidade Católica.
Quero trazer ao conhecimento da Casa alguns documentos de
significação.
A Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da
Fundação Getúlio Vargas, diz, em comunicado:
"O incidente de ontem (21) feriu seriamente a autono·
mia acadêmica, essencial à preservação dos valores culturais
de qualquer sociedade moderna."
A Associação dos Professores, da Escola, divulgou também um
comunicado, em que diz:

"Professores e funcionários foram molestados ao tentar
ingressar no seu local de trabalho c alunos foram impedidos
de prosseguir seu aprendi~ado. Derrogaram-se, assim, as
condições básicas do desempenho de uma comunidade
acadêmica séria c cficnz. n
Ontem, à noite, a Universidade Católica foi cercada e iniciado
um movimento de prisão de todos os estudantes ou pessoas que se
encontravam no~ seus arredores, E, posteriormente, dentro da
Escola, mediante a invasão de suas salas de aula e dependências,
cujas portas foram arrombadas, c, durante o episódio, travou-se o
seguinte diálogo, relatado pelo Jornal do Brasil, em sua edição de
hoje:

"UM DIÁLOGO
São Paulo- A reitora da PUC de São Paulo, professora
Nadir Kfoury, chegou ao estacionamento, às 22h 20m, foi
barrudu ii cntradu, mas se identificou no Comundantc da
PM. Coronel Torres de Melo e foi levada at6 o Coronel
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Erasmo Dias. A reitora demonstrava nervosismo e interpelou
o Secretário de Segurança:
Reitora: "O que está acontecendo aqui, Coronel"?
Secretário: "Eles estavam realizando um ato público
proibido e rui obrigado a dissolver a manifestação".
Re1tora: E orecisa invadir a Universidade"?
Secretário: "Os estudantes se refugiaram na Univcrsida·
de. Fomos obrigados a invadir".
Reitora: "Mas, Coronel, c essa depredação"?
Secretário: "A senhora pode ficar tranqUila, que nós nos
responsabilizamos pelos prejufzos ... "
Reitora: "Mas existem certos prejulzos que não podem
ser pagos ... "

Secretário: "Minha senhora... eu estou cumprindo
minha obrigação".
Reitora: "Pois eu duvido muito que o senhor estéja cum·
prindo sua obrigação".
Logo depois, a Reitora da PUC saiu do estacionamento,
Minutos mais tarde, o Diretor do DOPS, delegado Romeu
Tuma, estava explicando à professora Nadir Kfouri a situa·
ção, quando o Secretário de Segurança, ouvindo a conversa,
chamou o delegado Romeu Tuma e disse em voz alta: "nós
estamos em fase de inquérito c não temos que dar explicações
a quem quer que seja".
E, neste momento, a Reitora da PUC divulgou o seguinte comunicado, que trago ao conhecimento do Senado:
"Em face a lamentável invasão do "Campus Monte
Alegre" da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a
Reitoria informa ter tomado as necessárias providências de
direito junto a23• Circunscrição Policial.
Comunica também estar enviando oficias ao Senhor
Governador do Estado, bem como ao Senhor Secretãrio de
Segurança, dando noticias do pedido de inquérito pelo
Instituto de Perícia Técnica do Estado.
A forma lacõnica deste comunicado é a melhor cxpres·
são de nossa profunda vergonha c indignação."
Estiio aí alguns fatos. Os fatos são graves e exigem uma análise
séria.
Enganam-se os que pensam poder reduzir a comunidade
brasileira, e particularmente a comunidade estudantil, à posição de
mera passividade. Este é que 1: o problema.
O 8rasil não pode continuar sendo tratado como um menor,
como um incapaz, proibida a partiçipaçilo de setores da comunidade
nas decisões que lhe dizem respeito. Os universitários brasileiros são
hoje umn comunidade de mais de um milhão de brasileiros, que têm
cultura superior, e exntamonte por isto não podem aceitar aquilo que
pretendem que ela faça: ausentar-se do debate politico, não se organi·
zar e não participar, Mas os jovens estudantes universitârios representam, de certa forma, uma parcela significativa da elite cultural do
Brasil; exigir, como pretendem - mas não conseguem e aqui está a
prova - que essa comunidade aceite passivamente uma palavra
teórica, dizendo: "o estudante não pode se orgnni~ar", "não pode
participar da vida pública como estudante".
Essa ordem, dada por algumas autoridades e repetida de forma
infeliz por aqueles que apoiam incondicionalmente essas autorida.
des, não corresponde aos interesses do Brasil, não corresponde à nos·
sa História, porque o estudante sempre participou da vida pública, c
deve participar, O Brasil teria continuado talvez ainda num regime
de escravidão nilo fosse a participação, corajosa e vanguardeira, de
nossa juventude universitária, que sala, inclusive, pelas ruas com a
Bandeira Brasileira, pedindo recursos para comprar n carta de
alforrin dos escravos, gesto esse que significava repúdio da consciên·
cia brasileira, aquela posiçilo que envergonhava o Pais perante as na·
çiles cultas e civilizadas.

1'l preciso dizer: O Governo não pode tudo. Engana·sc o gover·
no que pensa que pode calar milhões de brasileiros, que pode razer
com que o estudante não fule, com que o trabalhudor não reivindi·
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que, que o empresariado se cale, que a agricultura fique tranqUila, do n denunciar o mui que existe, mas mostrando o grande caminho,
que os municlpios abaixem a cabeça c que os governos estaduais se que é o da normalização democrâticn da vidu pública brusilcira.
(Muito bem! Palmas.)
transformem em territórios comandados pelo Governo central.
Nilo é esta a História do Brasil, nilo é esta a situação que pode
devolver ao Brasil a sua tranqUilidade,
Ainda ontem, nesta Casa, um antigo Ministro da Educação, Cle·
mente Mariani, de uma forma diferente, colocava o mesmo proble·
CONSULTORIA-GERAL
ma que é claro, que é simples, só nilo vê quem nilo quer ver. Dizia
Parecer o• 73/77
Clemente Mariani: o protesto estudantil é efeito da ausf:ncia de
Sobre
consulta
do Senhor Prlmelro-Secret4rlo, relativa a
democracia, O Brasil clama pelo estado de direito jâ, clama pela
solicitação
de
SenAdor,
referente a deslgnaçilo de se"ldora
normalização dcmocrâtica. O Governo tem força, sim, pode invocar
para seu gabinete.
o poder revolucionAria, pode invocar a força c agir com violência c
O Senhor Senador Otair Beckcr, cm Ollcio datado de 2 de setemteremos o que estA acontecendo; violência gera violência. O caminho
é um só. A Nação estA cansada, é preciso normalizar a ~assa vida bro do corrente ano, comunicou ao Senhor Primeiro Sccrctârio que a
pública, é preciso respeitar o principio bdsico da estrutura politica servidora Maria de Fâtima Pereira dos Santos, regida pela CLT e
nas nações modernas, o detentor do poder constituinte, o poder lotada em seu Gabinete, como excedente, ali "vem prestando servimaior de uma nação é o povo e não se pode tirar do povo, retirar da ços com bom desempenho na função de Auxiliar", motivo pelo qual
solicita "providências no sentido de designar a referida servidora
população, este direito elementar de participar.
Permito-me lembrar uma palavra com a qual De Gaulle, depois para o cargo de Auxiliar de seu Gabinete, com efeito retroativo a 1•
de acontecimentos que paralisaram a França, sintetizou como saiu· de março de 1977".
11. A Subsecretaria de Pessoal, informando o processo, escla·
ção para os problemas da França, e de qualquer pais civilizado e cul·
rcce:
to.
a) que, no Gabinete do Senhor Senador Otair Bcckcr, e~iste a
Dizia De Gaulle: "Esta palavra é participação". f: o que o Brasil
quer que haja: participação. Que a vida nacional, que as decisões vaga de Auxiliar FG-4, podendo para elti ser designada a servidora
nacionais partam da base para a cúpula. O Governo deve se limitar em apreço; e
b) que, no tangente à rctroatividade, a I• de março, para viga·
àquelas decisõe~ que só ele pode tomar, c permitir a liberdade dos
Municlpios se dirigirem, os Estados tomarem suas decisões, dos rar a lotação da servidora, existe verba, podendo ser atendido o
trabalhadores, empregados e empregadores acertarem, de .acordo pleiteado.
III. O Senhor Primciro·Secrctârio, de posse da Informação
com a nossa Constituição, de acordo com a tradição de toda uma Na·
ção culta do mundo contemporâneo, àtravés de convenções supra, remeteu os autos ao Senhor Dirctor·Gcral, "a fim de ser
colctivas, as decisões que dizem respeito a seus problemas, que eles examinado o assunto quanto ao aspecto legal".
IV. O Senhor Diretor·Gcral, por despacho de 21·9·77, soliconhecem.
Não é o Governo onipotcnte e oniscicntc que, com seus técni· citou, a respeito o pronunciamento desta Consultaria.
V. A matêria, aparentemente simples, oferece alguma
cos, pode decidir pelo Brasil.
A frase "não pense porque o Chefe pensarA por ti", foi o slogan complexidade, devido a certas disposições do Regulamento
de um movimento mundial, condenado pela consciência universal, à Administrativo do Senado (Resolução n• 58/72), às vezes interpretaqual o Brasil deu sua adesão, a esse movimento de repulsa, indo aos das de modo divergente.
Na espécie, há dois aspectos a considerar:
campos da Europa lutar peta acmocracia, para que os homens, todos
a) a situação da servidora regida pelo regime da CLT;
os homens, a comunidade, todos os setorcs da comunidade, pudes·
b) a possibilidade de ela vir a perceber, rctroativamcntc, uma
sem participar das decisões que lhes dizem respeito.
gratificação de função, caso seja atendido o pedido do Senhor cm cuf: esse, ao nosso ver, o grande problema,
O problema estudantil é, acima de tudo, um problema de jo gabinete cstâ lotada.
No que concerne à situação da servidora c da possibilidade de
respeito à educação, à autonomia da universidade, à natureza do
vir
a
ocupar o cargo de Auxiliar de Gabinete, havemos, para bem de··
processo educativo. Este deveria ser um assunto do Ministério da
cidir
a propósito, de examinar o que, sobre a matéria, preceitua a Rc·
Educação, c não· da Secretaria de Segurança Póblica. Hã uma grande
.
pedagogia social, sobre a qual precisamos meditar. B preciso criar solução n' SB, citada.
Diz
esse
diploma
legal,
no artigo 2•, 1:
condições para a formação de uma juventude que quer participar,
"Art. 2• Para os fins deste Regulamento:
que participa c que participarâ. As nossas universidades estão, todas
I - servidor é a pessoa legalmente investida cm cargo público
elas, com pâginas de ouro, assinaladas pela participação dos estudan·
da administração própria do Senado Federal, ou contratada, para u
te~ nas grandes lutas, cm defesa das reivindicações da justiça, da
prestação de serviços sob o regime de emprego da legislação do traba·
liberdade, do interesse nacional.
Em Silo Paulo, estas faculdades que foram agora fechadas, lho".
Dessa maneira, se ativéssemos a essa restrição conceituução de
cercadas e invadidas, elas têm, quase todas, entre seus monumentos,
servidor, feita pelo Regulamento, para os fins nele objetivados, a
um dedicado ao estudante que deu a sua vida, nas lutas pela liberda·
de, pela democracia, pela PAtria. E quase todas têm, no seu pedestal, conclusão seria de que, estatutário ou ccletista, o servidor do Senado
estaria sujeito nilo só à mesma disciplina como gozaria de idênticos
um verso imortal de Guilherme de Almeida:
direitos e vantagens.
"Quando se sente bater
Assim fosse, é claro que o servidor contratado pelo regime da
no peito heróico a pancada,
CLT, e que, por este Código, usufrui de certas vantagens de que o
deixa-se a folha dobrada,
funcionArio público nilo goza, acumularia, com as deste, aquelas
cnqunnto se vni morrer,"
vantagens, passando a constituir-se um servidor previlcgiado.
Terlamos, então, o ccletista, no Senado, ganhando'o 13• salârio,
Esta é a realidade, profundamente honrosa para o Brasil, das tendo seu Fundo de Garantia, podendo perceber cm dinheiro dez
nossas tradições universitArias. B preciso que vejamos nos aconteci· dias de suas férias, c, ao mesmo tempo, exercendo funções grutificamontas de Silo Paulo um alerta ao Brasil. r; preciso estudo de direit~ das, fazendo jus a diA rias por sessões extruordinârias, licença prêmio,
jâ! f: o brado que partiu daquelas faculdades. Esta /: a solução dos etc, I! te ...
nossos problemas.
Evidentemente, isso constituiria um absurdo, nilo sendo admissl·
Com estu comunicação c com o protesto do MDB contra esta vel fosse esse o sistema adotado no Senado.
violência, vamos trazer a nossa contribuição, nilo apenas nos limitan·
E não /:isso, reulmcnte, o que ocorre.
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Já no artigo 3• do Regulamento as coisas vão se tornando mais carátcr habitual, acabaria por ser incorporada ao seu salário, ex-v/
cxplfcitas e mais claras. Diz o artigo:
do disposto no artigo 457, § 1•, da CLT, cm cujo sistema se integra e
"Art. 3• Os cargos c empregos da administra~ão do Senado Fc· isso daria ao cclctista, em rcla~ão ao funcionário, um privilégio injusdera! são acess!veis a todos os brasileiros, observados, em cada caso, tificável.
os requisitos estabelecidos, respectivamente, neste Regulamento c na
Vil. Atentos a esses preceitos regulamentares (que repetem dis·
Consolidação das Leis do Trabalho c legislação complementar.
positivos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis) não há como
§ l • Os vencimentos dos cargos referidos neste artigo obedece· deixar de concluir negativamente, acerca da possibilidade de um ser·
rão a padrões ou sim bolos fixos, estabelecidos cm lei;
vidor do Senado, regido pela CLT, exercer uma função gratificada,
§ 2• Os contratos de trabalho, relativos aos empregos a que se como é o caso do cargo de Auxiliar de Gabinete FG. 4.
refere este artigo, obedecerão a normas uniformes e fixarão n!veis de
VIJI. Assim entendendo, estamos que, não podendo Maria de
salários de acordo com os critérios estabelecidos pela Comissão Fátima Ferreira Santos, Datilógrafo, CLT, ocupar o cargo de Auxi·
Dirctora",
liar de Gabinete FG • 4, julgamos prejudicada a segunda parte da
Jã a! se positiva uma grande diferenciação entre os servidores do consulta, sobre se poderia, uma vez passando a exercer aquela fun·
Senado: uns, os estatutários, obrigando-se às condições c exigências çiío, perceber a respectiva gratificação a partir de I• de março.
do Regulamento, com vencimentos obedecendo a padrões determina·
IX. Esse o nosso pensamento sobre a espécie, mas, data venla da
dos em lei; outros, os celetistas, sujeitos aos requisitos reclamados egrégia Comissão Dirctora, consideramos oportuno aproveitar o enpela CLT, com os seus salários estabelecidos livremente pela Comis· sejo para observar que cm diversos gabinetes, não só de Senadores
silo Diretora.
como de Dirctorcs, bem como cm outros órgãos da administração
Essas disposições do artigo 3• talvez fossem suficientes para indi· do Senado, numerosos servidores regidos pela CLT vêm exercendo
car o posicionamento funcional diverso do servidor estatutário c do funções gratificadas, o que justifica a solicitação do eminente Scnaservidor celetista, face ao Regulamento Administrativo, cada qual d~r Otair Bccker.
com sua disciplina de trabalho, seus direitos e deveres próprios, suas
Essa situação talvez se explique pelo fato de nem sempre dispo·
prerrogativas especificas.
rem, os Senadores e os Dirctorcs, de funcionários capacitados para
O Regulamento Administrativo não se contentou, porém, cm as·
determinadas funções, o que os leva a se servirem dos servidores consim discriminar as coisas, preferindo ser mais concludente, c, desse
tratados,
modo, no arligo Sli, prescreveu, de modo insofismável:
Aliás, talvez seja aconselhável·, à oportunidade, de relembrar
"Art. Sll. O servidor admitido, mediante contrato, para presta· que, designada pela Comissão Dirctora, uma Comissão especial, intc·
çilo de serviço cm qualquer órgão da estrutura administrativa do
grada pelo Presidente da COREGE, a Diretora da Subsecretaria de
Senado Federal, rcger-se·â unicamente pelo regime jurldico da Pessoal e o Diretor da Subsecretaria Financeira, sob a presidência do
Consolidação das Leis do Trabalho c da legislação complementar."
Consultor-Geral, foi incumbida de estudar o problema do regime a
Desapareceu, portanto, com esse dispositivo, qualquer dúvida
que devem obedecer os servidores do Senado, tendo conclu!do pela
que porventura ainda pudesse existir. na hipótese, ficando, conse• conveniência de se implantar, na Casa, um regime único- o estatuãqUentemente, evidenciado:
rio, c, para tanto, sugeriu a transformação, em cargos, dos empregos
a) que os servidores estatuãrios (funcionários públicos) terão os
ainda existentes.
seus deveres, direitos c vantagens fixados no Regulamento Adminis·
X. Ante o exposto, e conquanto nos reportando aos fatos argUi·
trativo;
b) que os servidores cclctistas (empregados públicos) terão os dos, somos de parecer:
a) que seriu ilegal a lotação de uma servidora regida pela CLT
seus deveres, direitos c vantagens fixados na CLT.
VI. Assim, quando o Regulamento Administrativo, nos artigos em Gabinete de Senador, no caso de Auxiliar de Gabinete FG-4;
380 c 384, estabelece que poderão ser definidas ao servidor as vantab) que, no entanto, se viesse a exercer tal cargo, só poderia perco·
gens que enumera, entre elas as gratificações, torna-se bastante claro ber a gratificação a partir da data cm que fosse nele investido, pois,
que os beneficiários dessas vantagens são, unicamente, os funcioná· legalmente, não poderia receber por uma função não exercida.
rios públicos, pois os ccletistas estilo submetidos, de maneira cxclusi·
€ o parecer, s.m.j ..
va.~CLT.
Brasilia, 3 de outubro de 1977. -Paulo Nunes Augusto de FI·
Aliás, se, por exemplo, fosse permitido ao celetista, no Senado,
exercer função gratificada, a gratificação percebida, se percebida cm guelredo, Consultor-Geral.

ATA DA COMISSÃO
COMISS:.\0 DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
B• REUNIÃO, REALIZADA EM IS DE
SETEMBRO DE 1977.
Ás onze horas do dia quinze de setembro do ano de mil novecentos c setenta e sete, na sala "Ruy Barbosa", sob a Presidência do Sr.
Senador Benjamim Farah c a presença dos Srs. Senadores Saldanha
Dcrzi, Lcnoir Vargas c Itamar Franco, reúne-se a Comissão de Serviço Público Civil.
Deixam de comparecer por motivo justificado, os Srs. Senado·
res Accioly Filho, Heitor Dias c Augusto Franco.
dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, cm seguida é dada como aprovada,
Constante da pauta silo relatados os seguintes Projetas:
Pelo Sr. Senador Saldanha Derzl:
Voto em separado, favorável, com Emenda Substitutiva ao Proieto de Léi da Cümaru n• 41, de 1976, que "amplia a competência
do SERPRO para prestar serviços à iniciativa privada", O referido
Projeto, na reuniilo do dia dois de junho último, recebeu parecer
:uvorávcl do Sr. Senador Itamar Franco e durante a discussão o Sr.
Presidente concedeu vista da matéria ao Sr. Senador Saldanha Derzi.

e

Em discussão e votação é aprovado o voto em separado do Sr.
Senador Saldanha Derzi, que passa, por conseguinte, a ser o parecer
da Comissão.
Parecer por audiência ao Ministério da Previdência c Assistên·
ciaSocial- MPAS, ao Projeto de Lei do Senado n• 66, de 1973, que
"altera dispositivos da Lei n• 4.069, de li de junho de I962, c dá outras providências".
Em discussão c vota~ilo é o parecer aprovado sem restriçóes.
Com a palavra, o Sr. Senador Itamar Franco, sugere à Comis·
silo que seja convidado o Sr. Darcy Siqueirn, Dirctor-Geral do
DASP, para fazer uma palestra abordando entre outros temas, o
"Novo Sistema de Promoções dos Servidores",
O Sr, Senador Benjamim Farah, Presidente, propõe que se in·
clua na relaçilo de convidados o Sr. Belmiro Siqueira, cx-Dirctor·Ge·
rui do DASP.
Em votnçilo, as propostas silo aprovadas por unanimidade.
Nuda mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra u reuniilo
c, puru constar, cu, Sônia de Andrade Peixoto, Assistente du Comis·
silo, Juvrci u presente Ata que, após lida e aprovada será assinada pe·
lo Presidente.
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LIDERANÇA DA ARENA
E DA MAIORIA
lido r

MESA

Eurico Rezando

Presidente:

3'ii.Secretdriol

Potrónio Portolla (ARENA- PJ)

Henrique do la Rocquo (ARENA- MA)

Vic..,Lideres
Heitor Dias
HoiYidlo Nunes
Jos' Sarnoy
MaHos leoo
Osires Teixeira
Otto lehmann
Saldanha Dorzi
Virgllio Távora

1~-Vico·Presidente:
José lindoso (ARENA- AM)

49-Secretório:
Renato Franco (ARENA- PA)

29-Vico·Presidentez

LIDERANÇA DO MDB
EDA MINORIA
Li dor

Ama rol Peixoto (MDB- RJ)
Suplentes de Secretório:

19-Secretórioz

Franco Mantoro

Mondes Conale (ARENA- MT)

Vico-lldores
Roberto Saturnino

Aitevir leal (ARENA- AC)

Itamar Franco

Evandro Carreira (MDB - AM)
Otair Becker (ARENA- SC)

29-Secretárioz

Mauro Benevides (MDB- CE)

GilvanRocha
Lózaro Barboza

Danton Joblm

Braga Junior (AREt-IA- AM)

COMISSOES

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7membros)

Diretor: José Soares de Oliveira Filho

COMPOSIÇÃO

local: Anexo 11- Térreo

President~z

Dinarte Mariz
Vice-Presidenter Evandro Carreira

Telefones,· 23·6244 o 25·8505- Ramais 193 e 257

Suplentes

Titulares

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe: Clóudio Carlos Rodrigues Costa

Local! Anexo 11- Térreo
Telefone• 25·8505- Ramais 301 e 313

ARENA

1.
2.
3.
4.
S.

1. Saldanha Dorzi
2. José Sarnoy
3. Otoir Becker

Heitor Dias
Jarbas Passarinho
Oinarte Mariz
Teotanio Viielo
Braga Junior

MDB

1. Agonor Maria
2. Evandro Carreira

1. Eveláslo Vieira
2. Gn..,an Rocha

Assistentoo l6da Ferreira da Racho- Ramal312
Rouniõos1 Torças•foiras, às 10z00 horas

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)

loco h Sola "Clóvis Bevilócquo"- Anexo 11 - Ramal623

(7membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÀO
Presidente1 Daniel Krieger
1•·Vice·Presidenteo Accioly Filho
2•·VIce·Presidenloo leito Choves

Presidente: Agenor Maria
Vico·Presidentez Otoir Becker
Titulares

Titulares

Suplentes
1. Accioly Filho

ARENA

1. Otair Becker

2. Gustavo Capanema

2. Benedito Ferreira

1. Dinarte Mariz
2. Saldanha Derzi

3. \talivio Coelho

3. MoHos leOa

4. Murilo Parolsa

5. Vasconcelos Torres
MDB
1. Agonor Maria

2. Roberto Saturnino

1. Adalberto Seno
2. Evelóslo VIeira

Auistantez Clcludio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 o 313
Rouniõcnz Terços-loiras, às 10130 horas
localz Sala "Cióvl$ Bevilécqua"- AnolCo 11- Ramal 623

Suplentes
ARENA

3.
4.
5.
6,
7,
8,
9.
10,

Daniel Krloger
Eurico Rozendo
Heitor Dias
Holvldlo Nunes
Wilson Gonçalves
ltallvio Coelho
Otto lehmann
Oslros Teixeira

1. Mattos leOa
2. lonolr Vargos
3, Arnon do Mollo
... Vaaconcelos Torres
5. Milton Cabral
6. Benedito Ferreiro

MDB
1. Dirceu Cardoso
1. Franco Montara
2. leito Chaves
2. Látaro Barboza
3, Nelson Carneiro
3, Cunho lima
A. Paulo Brossard
5, Orestes Querela
Assistente, Maria Helena Buono BrandOa- Ramal 305
ReuniOeh Quorta&·folras, às lOtOO horas
Localt Sala "CIOvh Bovilócqua"- Anexo 11 - Ramal623

4

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente, Jollo Calmon
Vice·Presidente, Evelóslo Vieira

Prdsidente1 Wilson Gonçalves
Vice·Prosidente, Itamar Franco
Titulares

Suplentes
ARENA

1. Heitor Dias

1. Augusto Franco

2. Murilo Paraíso

2. Joá Sarney
3. Braga Junior
4. Altevir Leal

3. Catteto Pinheiro
4. Osiros Teixeira
5.
6.
7.
8.

Saldanha Dorzi
Wilson Gonçalves
Virgllio Távora
Alexandre Costa

5, Lulz Cavalcante

Titulares

Suplentos
ARENA

1,
2.
3.
4.
5.
6,

Tarso Outra
Gustavo Caponema
João Colman
Otto Lohmann
Jarbas Pa11arlnha
Cattete Pinheiro

1. Helvldio Nun•s
2. Ruy Santos
3. Arnon'lle M;tllo
4, Heitor Dias

MDB

MDB
'1. Itamar Franco
2. Lózaro Barboza
3. Adalberto Sena

1. Evandro Carreira
2. Nelson Carneiro

1, Evelósio Vieira
2. Paulo Brossard
3. Adalberto Sono

1. Franco Montara
2. Itamar Franco

Assistente, Cleido Maria B. F. Cruz- Ramal598
Reuniões: Quintas·feiras, às 10,00 horas
locah Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal623

Assistenter Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10,00 horas
local! Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente, Paulo Bronard
Vice-Presidente, Domfcio Gondim

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)
(11 membros)
Titulares
COMPOSIÇÃO
Presidente• Marcos Freire
Vico·Presidente• Vasconcelos Torres
Titulares

Suplentos
ARENA
1.
2.
3.
4.
5.

1. Mihon Cabral

2. Arnon do Mello
3. José Guiomard
4. Luiz Cavalcante
5. Murilo Paraíso

Cartete Pinheiro
AugUito Franco
JoáSarney
Domlcla Gondlm
Jarbas Pa11arlnha

6, Vasconcelos Torres
7. Di norte Mariz
8. Otalr Bockor

1. Teotónio Vilela
2. Alexandre Costa
3. Wilson Gançalvos
4. Domlcio Gandim
5. Holvldio Nunes
6. Lonolr Vargas
7. Mottos Leão
8. Ruy Santos
9. Braga Junior
10. Tarso Outra
11. Virglllo Tóvora
12. Magalhães Pinto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cattete Pin~elro
Heitor Dias
Leu rival Baptista
Daniel Kriegor
JoM Guiomard
Joá Sarnoy
Saldanha Dorzl

MDB
MDB

1. Franco Montara
2. Marcos Fralre
3, Roberto Saturnlno

Suplontos
ARENA

1. Agonor Maria
2. Orestes Querela

Assistente' Daniel Reis do Souza - Ramal675
Reuniões, Quartas-feiras, às 10,30 horas
oloca1 1 Sala "Rul Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

1.
2.
3.
4.
5.

Paulo Brossard
Evelchio Vieira
Gllvan Rocha
Roberto Salurnlno
Cunho Lima

1. Danton Jobim
2. Dirceu Cardoso
3. Evandro Carreira

Assistente, C6ndldo Hippertt- Ramal676
Reuniões, Quintas·felras, às 9,00 horas
loco h Sala "Clóvis Bovllócqua"- Anexo 11- Ramal 623
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

Outubro de 1977

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(9membros)

(15 membros)

COMPOSIÇÀO
COMPOSIÇÃO
Presidentoz Jessó Freire
Vice·Presidentez Orestes Quórcia

Presidente, Magalhlles Pinto
l9·Vice·Presldentez Saldanha Derzi

Suplentes

Titulares

29-Vic:e-Presidentet Nelson Carneiro

ARENA
1. Braga Junior
2. Virgllio Tdvoro
3. Osires Teixeira
4. Domlcio Gondlm

1, Jessé Freire
2. Ruy Santos
3. Lenoir Vergas
4. Jarbas Passarinho
S. lourival Baptista

6. Accioly Filho

MDB
1. Franco Montara

1. Lózaro Barboza

2. Orestes Quércia
3. Nelson Carneiro

2. Cunha lima

Anis tente: Daniel Reis de Souza- Ramal675
Reuniões: Quintas·feiras, às 11:00 horas
Local: Sala "Cidvis Bevilócqua"- Anexo U- Ramal 623

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA- (CME)

Titulares

Suplentes
ARENA

1. Magalhães Pinto

1. Accioly FilhQ

2. Alexandre Costa

2. Fausto Castalo·Branco

3. Virgilio Távora

3. Helvldio Nunes
4. Domlcio Gondim
S. Jorbas Passarinho
6. Luiz Cavalcante

4. Jessé Freire

S. Arnon de Mello
6. Saldanha Derzi
7. José Sarney

8. João Calmon
9. Augusto Franco

1O. OHo Lehmann

MDB

(7 membros)
COMPOSIÇÀO

Presidentez Jarbos Passarinho
Vice·Presidentez Luiz Cavalcante
Suplentes

Titulares

1. Danton Jobim

1. Marcos Freire

2. Gilvan Rocha

2. Paulo Brossard

3. Itamar Franco

3. Roberto Saturnino

4 .•Leite Chaves
5. Nelson Carneiro

ARENA
1, José Guiomard
2. Murilo Paraíso
3, Virgflio Tóvora

1. Milton Cabral
2. Oomicio Gondim

3. Arnon de Mello
4. luiz Cavalcante
S. Jorbos Passarinho

Assistcntez Cândido Hippertt- Ramal676
Reuniões, Terças-feiras, às 10:30 horas
Local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

MDB
1. Gilvan Rocha

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS)

2. Franco Montara

(7membros)
Assistentez Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306

COMPOSIÇÃO

Reuniõesz Quartas-feiras, às lOzOO koras
local: Sala "Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Presidentez Ruy Santos

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR)

Vice-Presidentea Altevir leal

(5 membros)
COMPOSIÇÀO

Titulares

Presidentez Adalberto Sena
Vice·Presidentez Helvldia Nunes

Suplontos
ARENA

I. Altevir Leal

1. Saldanha Dorzl
2. ltallvio Coelho
3. Osires Tehcelra

2. Ruy Santos
Titulares

Suplentes

3. Cattete Pinheiro

1. Virgilio Tdvoro
2. Arnon de Mello
3, Jarbas Passarinko

5. lourival Baptista

ARENA
1. Helvidio Nunes
2. OH o lekmann

3. Saldanha Cerzi
MDB
1, Danton Jobim

4. Fausto Castelo·Branco

MDB
1. Adalberto Sena

1. Dirceu Cardoso

2. Adalberto Seno
Anistentez Maria Carmen Castro Souza -Ramal 134
Reuniõo\1 Ouinta:·ftoirr.J~, 6: 12,00 korca
tacol: Soln 1 'Cióvi~ Bevilóc.qu\.1"- Anaxo ll - Ramal 623

2. Gilvan Rocha

1. Benjamim Farah
2. Cunha Limo

Assistentet lêda Ferreira da Rocha- Ramal312
Rnuniões1 Cuintas·felras, às ll100 horas

Local1 Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramal• 621 e 716
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS POBLICAS- (CT)

(7mombros)

(7 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente, Milton Cobrai
Vice•Presidentoz Augusto Franco

Titulares

COMPOSIÇÃO
Presidentez Lourlval Baptista
Vice·Presidente, Alexandre Costa

Suplentes
ARENA

1. José Guiomard
2. Vasconcelos Torres
3. Virgllio Tóvoro

1. Alexandre Costa

Titulares

2. Braga Junior
3. Di norte Mariz

Suplentes
ARENA

1.
2.
3.
4.
S.

4, Augusto Franco

S. Milton Cobrai
MDB
1. Adalberto Seno
2. Benjamim Forah

Terçaorelra 4 5297

1, Agonor Maria

2. Dirceu Cardoso

Alexandre Costa
Luiz Cavalcante
Brogo Junior
Lourival Baptista
Ma"os Lo6o

1. Ono Lohmonn
2. Teot~nlo Vilela
3, Wilson Gonçalves
MDB

1. Evandro Carreira
2. Evelósio Vieira

Assistentez Lêda Ferreira da Rocha - Ramal312
Reuniõesz Quartas-feiras, às 9z00 horas
Localz Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE SERVIÇO POBLICO CIVIL- (CSPC)

1. Lázaro Barboza
2. Roberto Saturnino

Assistente, Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306
Reuniõesz Terças·feiras, às 10z00 horas
Localz SClla "Rui Barbosa"- Anexo 11- Romais 621 e 716

o(7 membros)

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
EDE INQU~RITO

COMPOSICÃO
Presidentez Benjamim Farah
Vic~t-Presidentes Lenoir Vergas
Titulares

Comissões Temporáriot.

Suplentes
ARENA
1. Alexandre Casto
2. Gustavo Capanema
3. Ma"os Le6o

1. lenoir Vergas

2. Accioly Filho
3. Augusto Franco
4. Heitor Dias

S. Saldanha Derzi
MDB
1. Benjamim fgrah

1, Oanton Jobim

2. Itamar Franco

2. lózaro Barboxa

Assistontoz S6nia Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuniões; Quintas·feiras, às 9z00 horas
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Chefe: Ruth de Souza Castro
Loca Ir Anexo 11- Térreo
Telefono• 2S·8505- Romol303
1) Comissões Temporcirias para Projetas do Congreno Nacional
2) Comissões Tempordrias para Apreciaçóo de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art, 90 do Regir.\enlo.
Comum).
Assistentes de Comissões, Haroldo Pereira Fernandes- Ramal 674:
Alfou do Oliveira- Ramal 674: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal S98 1
Mauro Lopes do Sá- Roma1310.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1977
HORAS

C,T,

ASSISTENTE

S A L AS

TERÇA

HORAS

QUINTA

C,A.
10:)0

C,R,E,
HOP.i.S

09:00

ROtlALDO

09:00

c,p,

CLdVIS BEVIUCO~,juA
Ramnl o 62J

CAIIDIOO

CLdVIS BEVILACQUA
Rwn~;~,.l - ú2J

LllDA

09:30

c.s.P.c.

RUY BARBOSA
RamtliS - 621

SONIA

CLdVIS BEV!LACQUA
Ro.IIW.l - 62)

CLAUDIO
COSTA

RUY BARBOSA
Rt1mo.is .. 621 o 716

CA!lDIJXl

RUY BARBOSA
RaJIIu.iB - 621

lt

716

101)0

c.D.P.

BAkliO~A

RUY

c.c.J

CLdVIS BEVIL.(CQUA
Rllmo.1 - 623

C,M,E,

RUY BARBOSA
RnmuiB - 621

LllDA

Romtu.a .. 621 e 716

8

716

RUY DAI!DOSA
Ramaia - 621 o 716

MARIA

HELI!NA
RONALDO

DANIEL

1.2100

8

716

CLOVIS BEVILACQUA
lblmal o 62J

CLI!IDE

RUY BARBOSA

RONAI.OO

Ran.ai.a - 621 e 71

C,L,S,

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal o 623

DAIIIEL

c.s.

RU'i BARBOSA
Ramaio - 621 a 71

LI!DA

C,R,

CLOVIS lli!VILACQUA
RAmal - 62J

MARIA
CARI!l!M

l.ll 00

c.s.N.

C,E,

C.E,C,
10:00

ASSIS'l'EtlTE

S A L f1 S

~~ARTA

lO zOO

ASSIS:ENTE
~·

10z00
C.A.R.

S A L AS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS I L

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXII- Nv 118

QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 1977

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 163• SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO DE
1977
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.l.l- Mensa11ens do Senhor Presidente da República

De agradecimento de comunicação:
- N• 229/77 (n• 368/77, na origem), referente à aprovação
das matérias constantes das Mensagens n•s 242, 208, 243, 258 e
261, de 1977, da Presidência da República.

Submete,do ao Senado a escolha de nome indicado para cargo
cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
- N• 230/77 (n• 373/77, na origem), referente à escolha do
Sr. !talo Zappa, Embaixador do Brasil junto à República Popu·
lar de Moçambique, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto ao Reino do Lesoto.
1.1.1- Ollclos do Presidente do Supremo Tribunal Federal
. - N• S/16/77 (n• 39/77·P/MC, na origem), encaminhando
ao Senado cópias das notas taquigrâficas c do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraor·
dinário n• 80.646, do Estado do Rio de Janeiro, o qual declarou a
inconstitucionalidade da Resolução n91.569, de 20 de novembro
de 1963, do Municfpio de Campos, daquele Estado.
- N• S/17/77 (n• 40/77-PJMC, na origem), encaminhando
ao Senado cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ·Recurso Extraor·
dinário n• 79.935, o qual declarou a inconstitucionalidade dos in·
cisas 3• e 4• do Provimento n• 141, de 17·6·71, da Corregedoria
da Justiça do Distrito Federal.

1.2.3 - Aviso do Ministro-Chefe da Secretaria de Planelamento

Cooperação em Matéria de Patentes, celebrado em Washington,
a 19 de junho de 1970.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 23/77 (n' 105-A/77, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
Comércio c Pagamentos entre a República Federativa do Brasil c
a República Socialista Federativa da lugoslúvia, assinado cm
Brasília, cm 8 de julho de 1977.

1.2.5- Comunicação
-Do Sr. Senador Marcos Freire, que se ausentará do País.
1.2.6 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 207/77. de autoria do Sr.
Senador ltalívio Coelho, que assegura transferência de matricula
a universitário que, por motivo de casamento, mudar de
domicilio, c dá outras providências.
1.2.7- Discursos do Expediente

SENADOR EURICO REZENDE, como Líder- Aduzindo
novas considerações às objeções apresentadas pela Oposição, in·
scridas cm documento aprovado em sua recente convenção na·
cional, na parte referente à politica salarial, saneamento das ins·
tituições financeiras, inOação c desenvolvimento.
SENA DOR FRANCO MONTORO, como Uder- Respos·
ta ao discurso do Sr. Eurico Rczende.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Observações do Aga·
pito Durão, referentes a temas políticos tratados em reunião de
parlamentares arenistas, realizada em 27 de setembro último, na
residência do Sr. Deputado Herbert Lcvy.
1.2.8- Comunicações da Presidência
-Transferência para às 19 horas, dn sessão conjunta ante·
riormcntc convocada pura às 18 horas e 30 minutos.
-Convocação de sessão extraordinária a reijlizar-se hoje,
às 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

1.2.9- Leitura de projeto
- N• 815/77, comunicando a substituição do Doutor Paulo.
-Projeto de Lei do Senado n• 208/77, de autoria do Sr.
Sotero Pires Costa pelo Doutor Marianno Adolpho Philigrct Ne· Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo ao art. 453,
to na Coordenação da Assessoria de Assuntos Parlamentares da· da Consolidação das Leis do Trabalho.
qucla Secretaria.
1.3- ORDEM DO DIA
1.2.4- Ollclos do Sr. 1•-Secretírlo da Câmara doo Depu·
-Projeto de Lei da Câmara n• 2/77 (n• 3.071·8/76, na
tados
Casa de origem), que declara feriado nacional o dia 12 de outu·
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes bro. (Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
projetos:
n• 306/76.) Votuçilo udlada, por falta de quorum, após usarem da
-Projeto de Decreto Legislativo n• 22/77 (n• 103·Af77, na palavra no encaminhamento de sua votaçilo os Srs. Senadores
Câmarn dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de Adalberto Sena c Hclvldio Nunes.
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-Projeto de Lei do Senado no 306/76, do Sr. Senador Vas·
concclos Torres, que considera ferindo nncional o dia cansa ..
grudo a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. (Trami·
tunda em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n• 2/77.)
Discussão sohrcstada, por falta de quorum para votação do item
anterior, com o qual tramita em conjunto.
-Requerimento n• 350/77. do Sr. Senador Osires Teixeira,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
discurso proferido pelo Chanceler Azeredo da Silveira na sessiio
de abertura da Assembléia-Geral das Nações Unid•s. Votaçio
adiada por falta de quorum.
-Redução final do Projeto de Lei do Senado n• 85/77-DF,
que dispõe sobre a organização básica dn Polícia Militar do
Distrito Federal, e dá outras providências. Aprovada. À sanção.
-Projeto de Lei do Senado n' 124/77, do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que altera a redução do art. 110 do Código
Nacional de Trânsito, Dl5cussão encerrada, tendo sua votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senudo n• 285/76, do Sr. Senador
Itamar Franco, que estabelece critérios de distribuição para o
Fundo de Participação dos Municípios. (Apreciação preliminar
da constitucionalidade.) Discussão sobrestada, por falta de
quorum pura votação do Requerimento n• 37Bf77, de adiamento
de sua discussão para a sessão do dia 3 de novembro próximo
vindouro.
1.4- DISCURSOS APOSAORDEM DO DIA
SENA DOR R UY SANTOS- A evolução da universidade
no Brasil.
SENA DOR Mt!RCOS FREIRE - O esvaziamento da
SUDENE, como conclusão do simpósio intitulado "Analisando
o Desenvolvimento Industrial do Nordeste", promovido recente·
mente pelo Centro de Estudos do Nordeste- CENOR.
SENADOR MUR!LO PARA ISO- Encaminhando à Mesa
requerimento solicitando a realização de uma sessão especial do
Senado, destinada u homenagear o jogador Edson Arantes do
Nascimento, no momento em que se afasta do esporte que o ceie·
brizou mundialmente.
SENA DOR JOSE SARNEY - Homenagem a José de
Burros Martins, por ocasião do transcurso do 40• aniversârio de
fundação du Editora Martins, sediada na Cidade de São Paulo.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Registro do 20• aniver·
súrio da conquista espacial com o lançamento, pela URSS, do
seu primeiro satélite denominado Sputinik.
SENA DOR VASCONCELOS TORRES - Restrições im·
postas pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial, pura ins·
tulaçilo, pela MA RTEC - Indústria Metalúrgica Ltdu., de uma
fílbrica de tubos de aço inoxidável nu cidade de Nova Jguaçu-
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RJ. Apelo à direção da Fundação Getúlio Vargas em favor da
sua permanência à frente do Colégio Nova Friburgo- RJ.
I.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
l-ATA DA 164• SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO DE

1977
2.1- ABERTURA
2.2- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n• 77/77. que autoriza a Prefeitura
Municipal de Silo Lourenço da Mata (PE) a elevar em CrS
522.100,00 (quinhentos c vinte e dois mil e cem cruzeiros) o mon·
tante d~ sua divida consolidada. Aprovado, após usarem da pala·
vra na sua discussão os Srs. Senadores Nelson Carneiro e ltalrvio
Coelho. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resoluçilo n• 79/77. que autoriza a Prefeitura
Municipal de Campo Grande (MT) a elevar cm CrS
292.245.000,00 (duzentos e noventa e dois milhões, duzentos c
quarenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua divida consoli·
dada. Aprovado. À Comissão de Redução.
2.3- MATCoRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO
DIA
- Redução final do Projeto de Resolução n• 77/77, cons·
tante do primeiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos
do Requerimento no 379/77. Ã promulgação,
- Rcdação final do Projeto de Resolução n• 79/77, cons·
tante do segundo item da Ordem do Dia. Apronda, nos termos
do Requerimento n• 380/77. À promulgação.
2.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo à direção da
Rede Ferroviária Federal em favor da venda, a seus moradores, ·
das casas integrantes de conjunto habitacional, construido pela
antiga Rede Ferroviária de Goiás, na cidade de Goiãnia- GO.

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES AN·
TERIORES

- Do Sr. Senador Milton Cabral, proferido na sessão de
30-9-77.
- Do Sr. Senador Itamar Franco, proferido na sessão de
3-10-77.
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
TES

ATA DA 163• SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESID~NCIA DOS SRS. JOSt LINDOSO E HENRIQUE DE LA ROCQUE
.:Is f.l 1/01/,·1.\' /:' 30 ,\/I.Vl'TOS. ,-!CIIA.\f•.\'E PRESF.NTES
OS .\'RS. .\'/;'.\'.·! fJ0/1 /:X·

Ad;dhcrtn Sena- :\li c\'~ r !.cal- Braga Junior- José I.ir.doso
- Alt.:\andn.: Costa - 1/cnriqu~.: de L:i Rncquc -José Smney -

llclvidio Nunes- Mauro Ucncvides -Wilson Gonçalves- Age·
nor Maria- Milton Cnbral- Cunha Limu - Marcos FreireMurilo Puruisu - Luiz Cuvalcanlc - Auguslo Franco - Heilor
Dias- Luit Viana :\ Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico
Rct:CIH.Ic- Vasconcclos~Torrcs- Magulhi\es Pinto- Frunco Mon-
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toro - Orestes Qui:rcia - Oito Lchmunn - Lâznro Barboza llalivio Coelho- Daniel Kriegcr.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença
acusa o comparceimcnlo de 30 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta u sessão.
O Sr. I •-Seerel:lrio procede rã à leitura do Expediente.
~

lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

De agradecimento de comunicação:
N• 229/77 (n• 368/77, na origem), de 28 de setembro passado,
referente iJ aprovação das matérias constantes das Mensagens
n•s 242,208,243.258 e 261, de 1977, da Presidência da República.
MENSAGEM

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo c~jo provimento depende de sua pré''iu aquit•,,·ct!,cia:

MENSAGEM N• 230, DE 1977
(n• 373/77, na orlaem)
Excelentrssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a
escolha, que desejo fazer, do Senhor !talo Zappa, Embaixador do
Brasil junto à República Popular de Moçambique, para, cumulativamente, exercer a funçilo de Embaixador do Brasil junto ao Reino do
Lcsolo, nos termos do Decreto n• 56.908, de 29 de setembro de 1965.
Os méritos do Embaixador !talo Zappa, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, cm 03 de outubro de 1977.- ErnHtil GelHI.
INFORMAÇÃO
Currlculum Vltae:
Embaixador Iialo Zappa.
Nascido na Comuna de Paola, ltâlia (brasileiro, de acordo com
o artigo 115, letra "b", da Constituição de 1?37), a 30 de março de
1926. Bacharel cm Ciências Jurldicas e Sociais, pela Faculdade de
Direito do Rio de Janeiro. Diplomado pelo Instituto Rio-Branco, no
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas.
Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, do Instituto Rio-Branco, 1952.
Chefe, substituto, da Divisilo de Orçamento, 1953.
Membro da Delcgaçilo do Brasil ao 7• Perlodo de Sessões da
Comissão Econômica pura a América Latina (CEPAL), 1953.
Auxiliar do Chefe do Departamento de Administração, 1953.
Chefe, interino, da Scção de Organização, 1954.
Ã disposição do Presidente do Llbano em visita ao Brasil,
1954.
.
Chefe de Gabinete da Comissilo Federal de Abastecimento c
Preços, 1954.
Vicc-Cônsul cm Genebra, 1955 n 1956.
Membro da Dclcgaçilo do Brasil à XVlll Conferência lntcr·
nacional de Instruçilo Pública, Genebra, 1955.
Rcprcscntnnlc·Suplcnlc do Brasil à IX Reunião do Grupo de
Trabalho das Partes Contratantes do Acordo Geral sobre
Tarifas Aduaneiras c Comércio (GATT), para Problemas de
Comércio de Produtos de Base, Genebra, 1955.
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merecimento,
1956.·

Cônsul-Adjunto cm Genebra, 1956 a 1957.
Observador do Brasil à XIX Conferência Internacional de
lnstruçilo Pública, Genebra, 1956.
Membro da Dclcgaçilo do Brasil à XXXIX Scssilo da
Confcrênc~a Internacional do Trabalho (Bin, Genebra,
1956.
Segundo-Secretário da Missão junto à Organização dos Esta·
dos Americanos (OEA), 1957 a 1959.
Membro da Delegação do Brasit"'·Rcunião do Comitê dos
"Vinte c Um", do Conselho da OEA, Washington, 1958.
Segundo-Secretário da Embaixada em Buenos Aires, l!lro·a
1961.
Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1961.
Membro do Grupo de Trabalho de Estudos c Regulamenta•
çilo c Execução da Reforma do Ministério das Relações
Exteriores, 1961.
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Organismos
Internacionais, 1962.
Chefe da Divisilo de Conferências, Organismos c Assuntos
Gerais, 1962.
Auxiliar do Secretário-Geral da Politica Exterior, 1963.
Primeiro-Secretário da Embaixada em Montevidéu, 1963 a
1964.
Chefe, interino, do Serviço de Propaganda c Expansão
Comercial (SEPRO), Montcvidóu, 1964.
Primeiro-Secretário da Embaixada em Lim•, 1964 a 1965.
Membro da Delegação do Brasil à III Reunião do Conselho
lnteramcricano Econômico c Social (CIES), Lima, 1964.
Membro da, Delegação do Brasil à II Conferência lntcramericana Extraordinária (C IE), Rio de Janeiro, 1965.
Membro da Delegação do Brasil à Rcuniilo da Comissão
Especial para a elaboração do antcprojcto de Reforma da
Carta da OEA, Panamá, 1966.
Chefe da Divisão do Orçamento, 1966 a 1967.
Titulo de Conselheiro, 1966.
Membro da Delegação do Brasil à III Conferência lnteramcricann Extraordinária (CIE), Buenos Aires, 1967.
Membro da Dclegaçilo do Brasil à XI Reunião de Consulta
dos Ministros das Relações Exteriores dos Estados Membros
da OEA, Punta dei Este, 1967.
Membro da Delegação do Brasil à Reunião dos Chefes de
Estados Americanos, Punta dei Este, 1967.
Chefe da Divisão da Organização dos Estados Americanos,
1967 a 1968.
Membro da Delegaçilo do Brasil à XI Reunião de Consulta
dos Ministros das Relações Exteriores dos Estados
Americanos, Washington, 1967.
Promovido n Ministro de Segunda Classe, por merecimento,
1968.
Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1969.
Ministro-Cons.clheiro da Missilojunto à OEA, 1970 a 1973.
Delegado do Brasil à Reunião Extraordinária do Conselho
Internacional Econômico c Social (CIES), Washington, 1970.
Encarregado da Missilojunto à ::>EA, 1970.
Delegado do Bmsil aos I, II, III perlodos Extraordinários c I,
II Pcrlodos Ordinãrios de Sessões da Assembléia Geral da
OEA, 1970 a 1972.
Delegado do Brasil à XIV Reuniilo de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores dos Pulses Americanos, .
Wushington,l971.
Delegado-Suplente do Brasil à XXVII Assembléia Geral das,
Nnçõcs Unidas, Nova York, 1972.
Representante Suplente do Brasil nus Sessões da Comissão;
Especial criada no III perlodo Ordinãrio de Sessões da
Assembléia Geral dn OEA, 1973.
Delegado do Brasil no IV Pcrlodo Ordinário de Sessões da·
A'sscmblé:ia Geral da ONU, Allanla, 1974.
Encarregado de Negócios junto ii OEA, 1974.
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Chefe do Departamento da África, Ásia e Oceania, 1974 a
1977.
O Embaixador !talo Zappa, nesta data, encontra-se no exerclcio
de suas funções de Embaixador junto à República Popular de
Moçambique.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 26 de setem·
bro de 1977. -Sérgio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisilo do Pes·
soai.
(,] Comissão de Relações Exteriores.)
OFICIOS DO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
N• S/16/77 (n• 39/77-P/MC, na origem), de 28 de setembro de
1977, encaminhando ao Senado cópias das notas tuquigrãficas e do
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do
Recurso Extraordinário n• 80.646, do Estado do Rio de Janeiro, o
qual declarou a insconstitucionalidade da Resolução n• 1.569, de 20
de novembro de 1963, do Municlpio de Campos, daquele Estado.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 22, DE 1977
(N' HIJ.A/77, na Cimara dos Deputado•)
Apron o texto do Tr~~tado de Cooptr.çio em Matéria de Pa·
tentes, celebrado em Washln&:lon, a19dejunho de 1970,
O Congrc~sn Nncional decreta:
Mt. 11' Fie;~ aprovado o tcKto do Trutatlo de Cooperação c:m Mati:riu
de P:•t~:ntes. celchrado cm Wushington, a 19 dcjunho de 1970.
An. =~ Este dccrt:tu lcgishuívo entrará cm vigor nn data da .~ua pu·
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N• S/17/77 (n' 40/77-P{MC, na origem), de 30 de setembro de
1977, encaminhando ao Senado cópias das notas taquigrãncas c do
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do.
Recurso Extraordinário n• 79.935, o qual declarou a inconstitu·
cionalidade dos incisos 3• c 4• do Provimento n• 141, de 17·6·71, da
Corregedoria da Justiça do Distrito Federal.
À Camissão de Constitr•ição e Justiça.

AVISO DO MINISTRO CHEFE DA
SECRETARIA DEPLANEJAMENTO
N• 815/77,de 27 de setembro, comunicando a substituiçllo do
Doutor Paulo Sotero ·Pires Costa pelo Doutor Marlanno Adolpho
Philigret Neto na Coordenação da Assessoria de Assuntos Parlamen·
tares daquela Secretaria.

OFICIOS
Do Sr. !•-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafos dos .fegu/ntes projetas:

·6, Por nm, êãctn.reço· que o lODJO tempo decorrido entre a
aasstno.turn. d.o Trntn.do de Coopemçoo em Mntér1o. de Pn.tentes
-c n. pre8Cnte propoatn. de sun. ru.tttlcu.ção pelo Brnsll de~u.-se a.
consldernções de oportunidade, porqun.nto ae n.gunrdn.vn. 1d6nt1ca
medida. }'lOr po.rt.e de o.lguil.'l }'lO.Iacs desenvolvidos, cm partlculn.r os

'Estados Unidos d.n. Amérlc~que o tlzeram em fins de 1&76. ~
rn.-se agora que outros pn.lses deaenvolvldos a11rDn.t6.rlas também
rnurtqucm o Tratado, o que permltlrá IlUDo entrado. em vigor, pre-.
vista no arUgo 63, medlnnte a ra.tlflcmçA.o de, menoa oito pnlses,
·quo.tro dO& quais dotnd.oa de acervo algnitlea.ttvo d.e patentes, quanUtntlvnmcnte definido nna allnen.s do cltado &rtlgo,
7. consultado n. respeito ela convcnllmctn. da. rntlttco.çno do

~lic;u;:iu.

Trotn.do de cooperação em Matérln. de Pn.tentes, o Ministro Angelo

MENSo\GEM N•m. DE \977
E\cch:nti~"imu~ St:nhure~

Membros do Congreuo Nnclonal:

Em ~~mfurmillmle com o disro~to no nrt. 44, Inciso I, du Constituição.
h;Ucr<~l. tcnhll >L honra de submeter à clevud;~ considcruçila de Vo~sns Ex·
cdi:n.:ia,, ;LCillllp:mhado de Exposição de Motivos do Scmhor Ministro de

htado d!L' R~:I:LI;Iics J.:.'li.tcrinu.'S, o texto dn Tra1.1do de Coorcrução cm
Mo1ti:ria 1h: I'OLtcnte~. cch:brm.Jll t:m Wushington, a 19 de junho de 1970,
Ur;~~ili>L, J LIC,iLJ.tosto de lfJ77,- Ernesto Gclael.
EXPOSIQAO DE MOTIVOs N.' DCTI!lC/DPC/DAI/203/640.4 (00),
DE 20 DE JULHO DE 1077, DO MINIB'I'ERIO D.'IS RELAÇOI!:S
EX'l'ERIORES
A SÚa. EXcelência. o Senhor
Ernesto Oclsel,
Presidente da. Repúbllcn.
Senhor Prestttentc,
o BrnaU flnnou, cm 10 de junho de 1070, em Wnahlngton, o
Trntlldo de Cooperação em Mntéria de Pntentea, juntruncnte com
n República. Federa.! da. Alcmnnhn, ArgéUn, cn.na.dó., Olno.mnrcn,
Eata.doa Untdaa do. América, F1Uplnlll!, Finló.ndla., Orá·Bretanha,
Hungrtll, Irlnndn, Israel. IttUln, IugoaiA.vla, Jn.pfio, Noruega, Re·
pUbUctL Arabo Unld.ll, Sn.nta Sé, Suéclo. e Sufçn. A ele n.dcrtrnm:
Camnrõt:-!1, Oo.bào, Mn.dngo.acnr, Mnlnvl, Repúblico. C'i!ntro Africana.,
Sencgnl, Tchnd c Togo,
2. O referido Trntndo ao desUna n tactlltnr e promover a
trnnsferênr.ln de tccnologln, sem contudo que :mua dtaposlções
contlltcm com n protcçiio R proprtednde lndustrla.l, a53egurada.
pflla Convençüc. ·l~ Pn.rta e J'otlns lt!gildaçõcs de -'ado pais.
3, .Ape.snr de não contnr nlndn. com nUmero d.e ro.tttlcações
que lhe 1\II.'ICRUre 11 tJntrndll. cm vigor, o Tliltndo de Cooperação
em Mntérln de Putente.s- 'I'CP, JI'L enseJou proveltoaas o.tlvld.adCJ
no lLmblto da On,,"llDizuçií.o Mundlnl da. Proprlednde Indut~trlal, cm
relo.çO.o com os Comltll!l Int.erlnoa do 'l'CP. Entre llltes, cube des·
tucur a. atun.~tilo do Comlt6 du Assl:rt.óncla 'l'écnicn, em cuJo quadro
a. Orgurllznçuo M11nd1al dn. Pronrledude lndu:rt.rlnl, juntamente
com o ProgrlUl"r d.. : Nu.çúcs Unld.nti puro o dtuoonvolvlmento, con·
correu paru ~~ m~..~tmlz~U.o, ulnd.n cm curso, dn e.'ltruturn. ndmlnlt~trnttvn do Instituto Nnclonnl d.n. Proprtedad.o lnduatrln.l,
4. OuLru atlvldndo nos ComJtêa tntcrln08 do 'l'CP ó a cessão
de coluçôtlt~ de patente/i o pa!Bca cm doacnvolvimunto, entro os
qunts o Brtl.:ill, que prct.l.ondc tonnnr um CcnLro de BW!CWI, com o
objct1vo de, no futuro, constituir "Autorhludu tntcrnuclonnl cm
Bu:>cn c l!:xu.mcn rrullmlnnrca", lnstltulçfi.o pruvlst.n no TCP.
5. Por outro Indo, conformo Informou o Mln~térlo ao. In·
dúHtrln o do comércio, no ~Jur cowult.mlo zmbru o nssunto, o CódiHO
dn Prorrlcdndo rnd.ut>t.rlul. L\JJrovndo poln lei n.O fl,1'72, dt• 21 do
dm:cmbro de 1071. foi chLborndo com n duvldt4 COn.'ildorur;iW dos
pontos rulnclonudu:i com o 'l'CP,

Cnlmon de Sá. comunicou-me, em 21 c\e.lunha de l\l'l1, o lnt.erc&.S.Q
do MlnJStória dtl. Indústri~~o e elo COmércio na reteridn mtirlcnção.
, a, Em rnzã.o do que precede tenho a bonrp, de .submeter o
n.nexet prolcto de mensagem presldencln.l, pn.rn. que, se de acordo
eatlver vossa Ex:cel6ncln. com n. rn.tltlcaçüo pelo araaU do 'I'rn.tn.do
de coopernção em Matéria.. de Patentca, aejn o n.ssunto encaml·
nhn.do no CongrcsHO Nnclonnl.
Aproveito a. oportunldndc para. renovar n. vos.sn Excelêncln.,
Benllor Prcaldente, o.s protestos do meu mn.ta profund.o r~tlelto.

TRATADO DE COOPERAÇAO EM MATÉRIA DE
PATENTES - (PCT)
concluído em Wublnrton em 19 de Junho de 19'10,
I TllJ\TADO - II REOULAMENTO DE EXECUÇAO
Texto oficial portupêl
Orcanlza.çii.o Mundlal da Propriedade Jntelectu!LI - Genebra JRU
De neordo com o nrtiGQ 67.1 b), este texto otlclnl to! cst.D.·
bcleclclo após consulto. no Governo do Brnall, Unlca slg·
n!Ltârlo de Ungun portuguesa do presente Tratndo.
tnclh:e~ ~

Preâmbulo
Disposições Introd.utórlas
Arti~:Q 1: Estabelecimento de uma UnUio
Artigo 2: Dcflnlçõros
Cnpltulo 1: Pedido Internacional c Pcsqulsu. lnt.crnnctonul
Ar~lgo ~: Pedido lnt.emnctonot
Art.lgo 4: Requerimento
Artigo 5: Deacrlçlio
Artigo 6: Reivindicações
A.rliQO 7; 0CSL'nll05

Artigo
Artigo
ArtiHQ
Artigo
Artll(o

8:
o:
10:
11:
12:

Artigo 13:
Artigo 14:
Artigo 15:
ArUgo ta:
ArUuo 17:
,

Relvlndlcaçâo de priorlda.do
Ocpoaltuntc
Repnrtlçdo rcceptorn.
D11Ln do depós!Lo c ctoltos do pedido lnternuclonnl
Trunlilllltlllúo do pudido lntcrnnclonnl no Escrlt.órlo
lntema.ctonu.l e 11. Admlnlat.ru.qü.a cnco.rrcgndn da.
pc.squl.sn lntcrnaclono.l
Passlbllldndo do ns Rcptu"tlçOOI dcslgnntln..'i rt•C{'·
bcrem cópia. do pedido lntcrnnclonzLI
lrrcguln.rldndcs no pedido tntcrnnclonn.l
Pcsqulnn. tntornnclonnl
Ad.mlnlst.ro.çll.o cncnrrcgadu dn pcllttu'lsn. lnt.ernil.·
ctonnl
Pl'Ocudhncnt.o J1mto /1 AdmlniHt.ra.çüo unc~rrc(Cudn
d~\ pcKQIIIBU. lntcrnnclonnl

Convencidos de que a cooperaçlio Internacional to.cllltnrá. gro.n ..
demente n ronliznçllo deste objetlvo.s,
Conclulrnm o presente Trntndo:

Artigo 18: Rcln.tórlo du pe11qul1111. tntornllclonal
ArtJgo lO: Modltlcnçl\o das relvlncltcn.çOea aubmettdn.s no EH·
crltórlo Intcrnnclonnl
Artigo 20: comunlcDçfio lts Rcpo.rt1ç~c:J deslgnl\di.L.'I

D!SPOS!ÇOES !NTRODUTOR!AB

• Este indico 6 tncluldo n fim de fa.c.IUta.r a. conaultB do roxto.

Artigo r

O orlgtnul nlio Posaut um lndlce.

F.atubeleclmcntn de l.lma. Unliio

ArtJgo 21: PubUcnçl!.o tntomnclonnJ

11 Os E:!tados participantes do ~:~rescnto Trntn.do <n. aoKUir
denominados "Estn.dos contratantes") tlcam constttuldos om estado
de União pnrn o. coopcro.çii.o no terreno dos dep6sll.oR, dll.S pesqulsns
o do exnme dos pcdldoll do proteçli.o das Invenções, bem como paro.
prestação do serviços técnicos eapeclnts, Esta União tlca. denominada. Unliío Intomnctono.l de Cooperação em Matéria de Po.tontes.
2) Nenhumu. disposição do presente Tratado poderá. .acr lntcrProtada. como restriçfLo doa direitos prcvlsros peta Convenc;li.o de
Paris para Protcçãa da. Propriedade Industrial cm bonctlclo dos
nnclono.ls dos palscs participantes desta convenção ou do.a pesson.a
domlclllndn.s n~S!Ics paJses.

Artigo 22: Cóplu.a, traduções e tnxna po.rn. as RcpnrUçõea do·
sJgntLdn.a

Artigo
Artigo
Artlgo
Artigo

23: SWiponafio do processo nnclonnl
24: Poaslvcl pcrdn. da., efottos nos EBtndo.s dealgnndos
25: Rcvlsli.o pclaa RepnrtlçOes dealgnadWI
26: ~:~unldndc de corrlgtr nna Rcpnrtlçõea da.sJg..

Artigo 27: Extgênctns nnctonrus
Artigo 28: Moc:UtJco.çAo dll.8 relvtndlcnçõca, da ctcscrtçli.o o c1os
dcaenhO.!I naa Repnrtiçõe.s dc.lllgna.das

Artlro z
Definições

Artigo 29: Efeitos da publicação lntemnclona.l
Artigo 30: Cará.tor conttdencJnJ do pedido lntcmnclonnJ

No 11entldo do preaonte Tratado e do Repi!Lmcnto de .execução,

Capitulo U: Exame Prcllmlnar Internacional
Artigo 31: Pedido de exnme preliminar lntemaclona.l
Artigo 32: Admlnlstrnçiío enctuTegnda. do exnmc prellmlnar
·
tnternnelonal
ArUgo 33: Exnzne prcUmlnnr lntemn.clonal
Artigo 34: Procedimento junto à Admlnlstrnçiio encarregada do
cxnm.e pellmlnnr lntcrnaclonal
Artigo 35: Relntórlo de exame preUmlnnr lnt.cma.clon!il
Artigo 36: Tmnsml!slio, tradução e coinunlençAo do relatório
de exame prellmlnar lntcrnnclonal
Artigo 37: Retirada. do pedido do exame preliminar lnterno.clonnJ ou de eleições
Artigo 38: Cnró.ter eontldenclnl do exame prellmlno.r lnternnclonal
Artigo 31l: Cóplas, trnduções e tnxns para as Repartições eleitas
Artigo 40: Su:spensão do exame nac1onnl c dos demD.ls pror.essos
Artigo 41: Modltlcaçlio dn.s rc1v1ncUcnç6es da descrição c dos
desenhos nna Repartições eleltns
Artigo 42: Resultado do ex11me naelonal das Repartições eleltaa

c n menos que um flcnUdo diferente seja expressamente lncllcado:

1) entende-se })or "pedido" um pedido de protcçlio de uma.
Invenção; toda. c qualquer retcrêncla. a um "pcdldo'' entendcr-se-6.
como urna rcteréncla u.oa pedidos de pD.tentea de Jnvençil.o, de certttlcados de autor de Invenção, de certltlca.dos de ut11ldadc, de modelos de utllldnde, de patentes ou de cerU!Icados de a..tllçào, de
cortlticrulos de nutar de Invenção ndlclona.ls c de certltlcados de
ut!Uda.de ndlcfonn.ls;
1IJ toda e qualttuor referencio. n uma. "patente" entcndeN1e-á.
como uma. rerer~ncta às patentos de Invenção, o.os certltlcn.dos de
nutor de Invenção, nos certlflcndos de utiUdndc, aos modelos de
UtiUdndc, tu patentes ou certtrlco.dos de adição, nos ccrtlfleru!os
de autor de Invenção ndlctonn.ts e nos ccrtltlcndoa de utilidade
~dlclonnls;

111) entende-se por "po.tent.e nnctonal" wna. po.tente concedl·
dn. por uma. admlnlst.rar,ão nnclonal;
lv) entende-se por "patente regional" umn. pntente eoncedlda.
por uma admlnlstro.ção nacional ou lnterB'overnamentnl, credenciada o. conceder pntentes com vnlldnde em mais de um Estado;
v) cntcnde-.,c por "pedido reglonnl" um pedido de patente
'regl.ono.l;
vn toda e qualquer re!erênclo. o. um "pedido nacional" cntendeNic-á. como uma roter6ncla nos pedidos ·de patentes nactonats
e de patentes rcglonal.1 além dos pedidos depositados em obed.l!ncla.
n.o presente Tratado;
vil) entende-se por "pedido internactonnl" um pedido dcpoattndo em obcdléncta ao preaente Trntn.do;
vUl) toda. e qualquer rerertmcla. a um "pedido" entender-ae-á.
como uma. reterênclo. aos pedldos tnternaclannls e nnclonnJ.s;
IX) toda e qua.lqucr rererêncta a. umo. "po.tente" entender-se-6.
como uma referência às patentes nacionais c regtona.ls~
xl toda e qualquer reterftncla ii. "Jcglslaçlio nacional." entender-se-I\. como 'uma referônclu. à leglslnc;ão do um Estado. contratQ.nte ou, 11empre que se tratar de um pedido regional ou de uma
patente reg:lcno.l no tratado que prevê o depósito de pedidos regtontLis ou a conccS!Ião d'e patentes reg1onn1s;
xn entende-se por "do.ta de prlortdade", para fins do ctl.lculo
dos prllZOs:
a) sempre que o pedido Jntcmnelonal comportar uma relvlndlcaçli.o de prtorldn.dc, de acordo com o arttgo 8, o. data do depósito
do pedido cuja prlortda.de tor nss1m relvlndlcadn:
b) sempre que o pedido lntemaclonn.l comportar vtl..riM retvlndleações de prlortdo.de, de acordo com o o.rtlgo a, a. data do depósito
do pedido ma.la o.ntlgo cUja. prioridade tor ualm relvlnctlcllda;
c) sempre que o pedido lnterno.Ciono.l nli.o çomport.n.r qual,quer relnvlndlcn.çD.o de prioridade, de acordo com o arUgo 8, n data.
do clepóalto Internacional de/IBe pedido;

Copltulo III: Dispo8lçóe! Oerala
Artigo 43: Requerimento de certos tltulDll de protcçli.o
Artigo 44: Requerimento de dois tltulo.s de proteçli.o
Artigo 45: Tratados de patentes reglonal.s
Arttco 46: Tra.c:lução lncorreta do pedido lnt.emnclona.l
,
Artigo 47: Prnaos
Artigo 48: Atrasos na obsenàncla de certos prazos
Artigo 40: Direito de ~ercer Junto o. Atlmln1atrnçôea lnt.er~
naclonllJa
Copitulo rv: Serviço Téenieoo
Artigo 50: Serviços de tntormaçOes aobre patentes
Artigo 51: Aas.laténclo. técnica.
Artigo !12: RelaçOe.s com outros dlapoalções 1do Tratado
Capltulo V: DlsposlçõeB, Admlnlstrntlvaa
Artigo 53: Assemblcio
Artl.go 54: Comitê J!!xecuttvo
Artigo 55: E5Cl'it6rlo Internaclonn.l
ArUgo 56: comlt~ de cooperoc;IID Técnico
Artigo 57: FlnonçM
•
Art11t0 58: ReruJamento de execução
Copitulo VI: D!vergllnciM
Artigo 50: DivergênciAS
Copltulo VII: Rovlsdo e Modilicoçóe!
Artigo 60: Rovtsllo do Trlltodo
Artigo 61: Modltleoçllo de eertoa dl.opoalçOea do Tnllodo
Copitulo VII: D!oposlçllea Flnab
Artlso 62: MOdo.lldadN segundo a.a quo.!s oa F.atado.s pod.erü.o
part1clpo.r do Tratado
ArtJgo 63: Entrado. em vigor do 'l'rato.do
Artigo 114: lle!aolvna
Artigo os: ApUeoçllo progreaaiva
A:Ugo 60: Denímela
Artigo e7: Aastno.t\U'D. e Jlnguaa
Artigo 68: Funçoes do depos1t4rlo
Artigo 6D: NotlticaçOca
Os Estados contrato.ntea,
DeaeJoeoa de eontrlbulr po.rn. o deae.nvolvtmento da. ciência c da
tecnoloKta,
DcsoJoaoa de nportolçoai' o. prot.oçft.o legnl das tnvençõoll,
Desejoaos de almpUtlciU' c toml\1' mtLia econOmlca o. obtenção
de proteoD.o daa tnvençOea qua.ndo o. mesma for rcquiattacla em vários pabe~,
Oeacjoaoa de t~cltl\1' e o.pressar o n.ces110 de todos lLa 1ntonna. ç6es t6cn1cna contidas nos documento11 que deacrevem na novas
lnvenç6es,
Desejosos de estimular ft acelOl'IU' O progreSSO económico dOS
pnlsea em vlo. de deacmvolvlmento Rtrovés do. o.doçll.o de medido.
d011t1nadna n. o.umontn.r n. otlcácla de seus slatemaa Jogais do protcoO.o do.s Invenções, seJo.m elos nactonala ou rolrton!Ua, proporclonnn~to-lhoa tlLcll acoaao ha tnronnaçOcs raterentoa h. obUmçll.o de uolu·
oOas t6cnleas nda.pt.adRS 1\ aoWI roqulAI.tos espocltlcos a tu.clll. ta.ndo-lhea o o.ceaao ao volume aemprc creacentc dP. t6cnlco. modoma.
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xU) entende-ac por "Repartição no.clonal" o. adin!.n1atraçlo
governamental do um Estado contro.tante encarrcgo.da. da conceder
patentes: todo. e qun.lquer referência. n. uma "Repn.rtlçi\o naclonlll"
entender-se-I\ lguo.lmente como uma. roteréncla. a toda e qualquer
&dm.lntatraçli.o tntergovermunental eneQ.l'regn.da por vó.rtofl Estados
de conceder p11-tentoa regtono..ts, desde que pelo menos um desses Estados seJa um Elltado contro.tnnte e que cases Estados tenhll.m autorlz!Ldo a dita admlnlatra.çlio n a.ssumlr aa obrlgnções e a exercer os
poderoa que o presente Tra.to.do,e o Regulamento de execução n..trlbuem bJI Repn.rtlções nacionais;
xlll) entende-se por "Repo.rtlçlio designada" a. repartlçli.o nacional do Estado designada. pelo depositante de n.corda com o
Capitulo I do presento Tratado, assim como toda. e qualquer Reparttçáo agindo em nome desJo Estado:
xtv) entende-ao por 11 Rcparttçll.o eleita" o. Repa.rttçlio riactoniLl
do Eato.do eleita pelo deposltllllte de o.cordo com o capitulo n do
presente Tratado, bem como todo. o qun.lquor Reptu'tlçli.o agindo em
nome aeue Estado;
XV) entende-se por 11 Rcpartlçlio receptorn" n Repa.rttçAo na.c.lono.l ou a orQ'IUllZaQli.o lntersovemamental em que o pedido ln·
tamoclono.l tol depostto.do;
xvO entende-ao por "UnHio 11 o. Uniil.o lntarno.clonal de CooperaçAo·em Mn~rlo. do Pn.tent.ca:
xvU> entcnde-oo por "AIIIK'mbléla" n. .Moomblólo. da UniAo;
xv111) cntcnde·tltl por "Orcnnlzaçno•• u Orsnnlznçli.o Mundl:~l
da Propriedade Intelectual;
xtxl entonae ..au pur "Escr1tórto Intcmo.elonnl" o Escritório
Internn..clonnl du. Orgu.ntzaçO.o e, enaua.nto exlllt1mn, os bcrltór1011í
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Intcrnaclonnls Reunido/! pnro. Protcçlio da. Proprlednde Intelectu-

AriiiO 8
do prlorldado

nl lBIRPil;

Relvtndl~l.o

xx1 cnt.endc·sc por "Dirctor-Oornl" o Dirator-Qernl da. Orgn.n1znçii.o e, enquanto existirem os BIRPI, o Dlrctor dos BmPI.
CAl'1TULO I
Jlr.dldo Jntemnclonnl e PI!IIQUim lntcma.clonal

11

Ou111bro delm

Arttr:o 3
redlcJo lnterno.clonp,l
Os pedidos ctc protcçi\o dna Invenções em todo e qunlquer

11 O pedido lntemaclonal pOde comportar uma declaraçAo,
em obedlêncle. t&a eaUpulaçOea do ReiiUIQDlento de execução, reivindicando a. prtorlda.de de um ou do vá.rlos pedldoa anteriores depoaltadoa em ou por todo e qualquer pais piU'tlclpnnte da. Convenção de Parta pn.ra ProteçAo dn Prlor1dade Industrial.
2)a) COm reaaniVIL da alineo. bl, ILS condições e os eteltoa de
toda. e qualquer relvlndlcaçli.o de prioridade nprosentnda em obA·
dléncln ao pa.ráeriLfo ll aAo aqueles previstos pelo artigo 4 do ltlf4
~:a:-~~J.m~J.a. Convençli.o de Parla para. Proteção da. Proprte-

Estndo contrntnntc podem ser dcposttndoa no. qunllda.de de pedi-

dos Jntcrnnclonals no sentido do presente Trntndo.

21 um pedido Jntcrnnclonnl deverá. conter, de acordo com o
prcKcntc Trntndo o com o Regulamento de exccuçlio, um requorlmcnto, umn dcscrtçúo, umn ou várias rclvlndlcnções, um ou vá.rlos dcscnhoo Iquando cates torem ncccssó.rlos) e um resumo.
31 o resumo ctcstlna-se exclusivamente pnra. tina de lnformnr,ão técnica; não poderá ser levndo em consideração pnrn. qualquer outro tlm, mormente pa.rn nvnllnçli.o dn extcnsü.o dn proteçli.o
pedida
4l

O pedido Jnternaclonnl:

ll deve ser redlgldq em uma dns llnguns prescritas;
deve preencher ns condições mo.tertnJs prescritas;
llll deve satisfazer n cxlgõncln prc.scrita. de unidade de Invenção;
lvl estD. sujeito no pagamento dii.S taxas prescritas.
Artigo t
11)

Requerimento
ll

o requerimento deve conter:

11 umn pctlçiio no sentido de que o pedido lntcmncJonnl deverti ser considerado de acordo com o presente Trotado;
III n dcslgnnç11o do Estndo ou E:ltndos contrntnntcs em que
n proteçiLO do. lnvençlio é soUcltndn na. base do pedido lntcrnnclonal ("Estados designndos"l; se Q depoalto.nte puder e deseJnr, em
relnção n todo c qualquer Estado deslgnndo, obter uma. patente
regional cm lugnr dC umn pntentc nnelonnl, o requerimento deverti. Indicá-lo; se o deposltnnte, cm virtude de um trnto.do referente n uma pntente regional, não puder Urnltar seu pedido a certos Estados partlclpnntes do tratado cm questão, o. deslgnnção de
um desses Estados, bem como a lndlcnçúo de desejo de obter umn
patente rcgtonnl serão assimilados n uma designação de todos
esses Estados; se, de acordo com n legislação na.ctonnl do Estndo
dcsiRnado, n dcsilrnMilo desse E:ltado tiver o efeito de um pedido
reglona.l, cssn dcslgnnçúo deverá ser ru~slmllada b. Indicação do deseje de obter umn patente reglonnl;
un o nome e outrns Indicações prescritas, referentes no deposltnntc e no mandatário fcnso o hnJa>;
lvl o titulo da Invenção;
vl o nome do Inventor c demais lncUca.ções prescrttu, no ca.so cm que n leglslnçiio de pelo menos um dos Estados designados
exiJa que csans Indicações sejam fornecidas a pnrtlr do depósito
de um pt>dldo nnclonnl; roa dcrna.ts cnsos ns dlto.s 1ndlca.ções podem tlgurnr quer no requerimento, quer cm notificações sepo.ra.das endereçadas a cndn Rcpo.rttção designada. cuja. legislação no.clonal exija essas Indicações, pcnn1Undo, entretanto, que clna só
seJam fornecidas dcpo!:i do depósito do pedido naclonn.l.
2l Toda. c qualquer designação está sujeita no pngn.mento
das taxns prescritas dentro do prazo prescrito.
3l se o dcposttnntc nõ.o soUeltnr outros titules de proteção referidos no artigo 43, n desl~;naçúo slgnltlcnrll. que a proteção
pedida consiste na concessão de uma. patente pelo ou para o Es·
tado de.slgnndo. o nrtllfO 2.11l não se apllca nos fins elo presente
parógrnfo.
4l A nusêncln, no requerimento, do nome do Inventor e das
demnl11 Indicações prescritas referentes no Inventor nli.o Jl:rOvoca
qualquer con:mqtiênein nos Estado.s designados cuja legtslaçli.o exija essas tndienções, permite, poróm, que olna nli.o sejam apresentadas senão depois de cfetundo o depósito do pedido nnclonnl. A
nusf!ncla dessas lndten~õcs em uma noUttca.çli.o separnda não provoca qunlquer conseqüenclo. nos Estados designados em que ell.'lns
lndlcnçõcs não sejam ex1gidns pelo. legislação naclonp,l,
Artigo 5

Descrição
A descrição deve fazer uma exposição da Invenção auflclentemcnto clnro. c completa para QU" um prottsslonal do ramo possa.
cxccutU·ia.
Artigo G
ltelvlndicnçõe:~

A ou as rclvlndlctLções devem dctlnlr n flnaUdndc da prote.
çi1o 11cllcltnda. As rclvlndlco.çOcll deverão acr claras e conclsM.
DllVem basunr-sc totn.lmentc nn dcscrtçiio.
Artigo 7

b) O pedido lntemaclono.l que reivindicar o. prioridade de
um o.u várloa pedidos anteriores depositados em ou por um Estado
contratante pode designar eue Estado. se o pedido tntemaclona1
reivindicar a prioridade de um ou de vl\rtoa pedidos nllClonals
depositados em ou por um Elltn.do dealgnD.do, ou o. prlorlda.de de
um pedido Internacional que designara um único Estado, as condições e 01 eteltQs produzidos pele. reivindicação de prioridade
~ft~~ ~tado alo aqueles previstos pela. legtslo.ç4o nllCional deste

0

-

... 9

Depo~ltante

.To'da e qualquer pe.uoa. domlclllad.a em um Estado ccn·
tratante e tacto e qulllquer nacional de um tnl Estado podem
depositar um pedldo lntemnclonal.
2) A Asaembléla. pode reaolver permiUr lu peasoas domlc1lladaa em todo e qua.lquer po.ta participante da Convenção de Po.rts
pa.ra. Proteç4o da. Proprleda.de Industrial que nlio for parttclpnnte
do presente Trntado, bem como aos nacionais desae pais, que de·
poattem pedidos Internacionais.
3) AI nooliea de domtclllo e de na.clonlillda.de, bem corno a
apllcaçlo desaaa noç6es quando existirem vários depositantes ou
quando oa depo~ttantes não sejam os mesmos para. todos oa Estados deslanadoa, são definidas no RegulamentQ de execução.
1)

ArlliO 10

RepartJ9ão receptora
O pedido Internacional deve ser depositado no. RepiU'Uçõ.o
receptora. prescrita., que c controla e processa de ncordo com o
presente Tratado e com o Regulamento de execução.
Artl10 11

Data do depósito e eteltoa: do pedido Internacional
U A Repartição receptora, no que respeita a data do depósito Internacional, conalgna a dnto. de recebimento do pedido
Internacional, desde que. constate, nn oculõ.o desse recebimento,
que:
1l o depositante não esteJa. privado, claramente. por motivos
de domicillo ou de naclonalldade, do direito de depositar um
pedido Internacional na Repartição receptora:
11> o pedido internacional está. redigido na Ungua prescrita;
111) o pedido lntema.ctonal comporte pelo menos os seguintes
elementoa:
a) uma Indicação de que tol depos.ltado a titulo de pedido
tn ternaclonnl;
b) a. designação de pelo menoa um Estndo contratante;
c) o nome do depositante, Indicado do. torm& prescrita.;
dl uma. parte que, à primeira. visto., pareça. constituir umn
descrição;
e) umn parte que, à primeira. vista, pareçn. constituir uma
ou mala reivindicações.
2lal Se a Repartição receptQra constntar que o pedido ln·
temaclonal nli.o preenche, na ocasião do seu recebimento, a.s condições enumeracta.s no piU'ágro.fo ll, sollclto.rá. ao depositante, de
ncordo com o Regulo.mento de execução, que fnçn n necesalir1a
correção.

bl Se o dcposttante cumprir a solicitação, de acordo com o
RegulamentQ de execuçli.o, a. RepartiÍão receptora consignará, no
que diz respeito à data do depósito ntcrno.clonal, a. dnta do re·
ceblmento ela correção exigida.
3) Com ressalva. do arURo 64,4>, qualquer pedido lnternaclo·
nal que preencha ns condições enumero.do..s nos pontos 11 a Ull
do pnrll.grafo ll e o.o qunl foi consignada umo. data de depósito
Internacional terá os efeitos, a plll'ttr da data do depósito lnter·
nacional, de um depósito nacional regular em co.do. um elos Esta·
dos designados; essa dato. aerá considerada como data do depósito
etetlvo em cnda um doa Estados designados.
41' Todo e qualquer pedido Internacional que preencha na
condições enumerndas nos pontes ll a 1111 do parágrafo ll é con·
siderado como possuindo o valor de um depósito nnclonal regular
no sentido da. Convenção de Paris paro. Protcção da Propriedade
Industrlnl.

Artlro 12
Trll.nllmluiio do pedido lnternaclona.l a.o F.acrltórlo lntcrnp.clonal
c A. Adm1nl•traçiio cnca.rre11W11. d11. pcsqul111. Internacional

Dert~eniJo!l
ll Uma vlo. do pedido lnternaclon11.l t!ca. em poder dn Repa.rlt com ressalva do pnrâgrafo :mo, doverlio sor fornecidos
tlçAo receptora. (14 cópla para a RepartlçAo receptorn"l,. uma vln
desenhos Romprc que forem nccosaó.rlos b. comproemli.o da lnl"vln orlg;lnn.l") é tranamlt1dn. ao Escritório Internacional o ump,
vençüo.
outra via. ("cópia. de poaqulan") é transmitida b. Administração
:Jl se a lnvcnçim ror de nntureza tnl que possa ser Ilustrada
compOtonte encarregadn. da pesquisa Internacional estipulada pelo
por dcscnhoH, mesmo quo estes nfio sejam lndlapensó.vels h. sun.
artlg;o 16, de acorcto com o Regulnmento de exocuçli.o.
comprconsuo:
•,
•....:O .. .IL'Il•.21'1a1Ml:~.cqQI1darllllo• ~ ~ vl.o.,.ou~ntl~o ~o
ll o cleposttantc podcr(l. tnclutr tQ1a deaenhoo- no pecUciD lh- •('-~ • .11J(Sf1S·Iflll . . . .:.!~:.'-~');i.;...,.,..., ~~.._..li·'~~~~~:·~~-:' ··"_• · 11 ._·
tcrn:1clonnl na ocas\flo do seu dcpóllito;
31 O pedido lhternactonal é conalder~o'ê~trio reitradà aé Q'
III toda c quniqucr Hcpnrtlçll.o dcslgnatln poderá exigir quo
lCacrltórlo Internacional nAo receber a via orlglnnl no prazo proa~
o tlcposltanlc lhe remeça tnln dolllmho9 no prnro dotenn.lnndo.
crlto.
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13
P011alhllldadc de M Repartições clet~Jgnadna recehr~rem
cópln. do pedido lnt.crnrullontll

11 Todn. c qualquer Rcpa.rUt;iio dcslgno.do. podo 110llclto.r no

E3crltórlo Intcrnnclonnl umn. cópln do pedido lntcrnnclonnl a.ntcs

dn comunlcnçdo previsto. no nrtlgo 20; o Escritório Intcrnnclonnl

romctcr-Jhc-li. tnl cópln tilo cedo qunnto passivei após n cxplrnçfLo

dlçõc11 ndequodns de proce:;snr, n pt!squt~a do tipo lnWrnnclonnl
11cr6. etctuo.tln nu base de umn trnduçiio prcpnrndn. pelo c:1r'posl·
tnntc cm uma das llnr:tuns prt•sr.rltns parn o.~ pC!dldos lntcrnnclo·
nnls que n dltn Admlnlstrução 110 compromctrr n nc~ltnr pnra
o.s pedidos lnt!!rnuclonnls. O pedido nnctonnl o a trnduçiw,·qunndo
esta ror exlf:l'ldn, dev{'m ser npre11entndCL11 nn forma prescrltn
pnrn os pcdldoa lntN'nnclennls.

do prn.zo do um nno n contar ela dD.to. de prioridade.
2lal O dcposltnntc podo, n qualquer ópocn, remeter a. toda o

qualquer repartição designada umD. cópia do seu pedido lntcr-

naclonnl.

b) O dcposltcmtc pode, a qualquer época, sollcltnr no Escrl-

tór1o Intcrnnclonnl que remeta. B todn c qualquer Rcpnrtlçáo de-

slgnndn. uma cópia de seu pedido tntcrnnclona.l; o Escritório
tcrnnclonlll remeterá, tfio cedo Quanto polllllvcl, ossn cópia. tt

ln~

Rc~

pnrUçúo cm Questão.
c) Toda o qualquer Repa.rtlção nnclontll pode notlctcnr o Es..
crltórlo Internacional de que não deseja receber n.s cópln.s reter! ..
dna pelo. nUnca bl; nesse caso, a. cltnda. nUnca. niío se ·npllcnrá.
a essa Rcpi!J'tiçdo.
ArUr:o 14
lrreguiiU"idlldes no pedido lnt.emaclonlll
1)a) A Rcpo.rtlção receptora. vcrUicnró. se o pedido Interna..
clono.! o.prcscnto. quo.lsqucr dn.s seguintes Irregularidades:
u' não estn naslnado de acordo com o Regulamento de cxoeução:
1ll não contém as Indicações estn.belcclda.a cm relação no
deposlto.nto:
111> não contém um tltulo;
lv> não contém um resumo;
v) nú.o preenche, do. formo. prevista pelo Regulamento de
execução, na condições mnterlals prescritas.
b) Se a. Repa.rUção receptora. consta.tnr qualquer uma dessas
Irreguii!J'ldo.ctes, sollcltnrá. no dcposltnnte que corriJa o pcdlcto Internacional no prazo prescrito; cnso não o fnçn, esse pedido será
conslctero..do como retirado c o. Repnrtlção receptora. nsslm o declarará..
2) Se o peclldo lntcrna.clonal se referir a. desenhos, embora.
estes não hajam sido lncluictos no pedido, a. Repa.rtlção receptora.
noUflcarli. no doposltnntc que poderá. remeter os desenhos no prazo
prescrito: n da.ta. do depósito Internacional scró. então a. data.
do recebimento dos referidos desenhos pela Repartição receptora.
De outro modo, qualquer rcterêncla n tnls desenhos será considerada. como lnex1stcnto.
3)al Se o. Repartlçiio receptora constnta.r que as tnxas prescrltna pelo artigo 3.4<1V) nUo foro.m pagn.s no prazo prescrito, ou
que a t11.xn prescrito. pelo artigo 4,2) não to! pagn em relação o.
Jlenhum dos Estudos designados, o pedido Internacional será considerado como retirado e o. Repnrtlçno receptora assim o declarará.
b) Se a Repartição reccptorn constatar que a tnxn prescrita.
pelo nrtlgo 4.2) tol pnan dentro do prazo prescrito em rel~ão a.
um ou vários Estn.dos deslgna.dos (mns nBo em relação a. todos
esses Estados), n designação desses Estndoa para os qui!Js a. tnxo.
não foi pnga. dentro do prnzo prescrito será considerada como
retlrndo. e a Repartição receptora. assim o declarará.
4) Se, depois que houver consignado n.o pedido lnternn.clonnl
uma da.tn d'c depósito lnternnclonnl, o. Repartição receptora cana..
ta.tnr, dentro do prazo prescrito, que qualquer uma das condições
enumeradaa nos pontos 1) a. llll do artigo 11.1) não foi preenchida
nessn dnta, osso pedido aerâ. conslderndo como retirado e o. Repnrttçâo receptora assim o declnrnró.,
Artl:o lã

Pes41ulaa lntemaelonal
1) Cnd11 pedido lntcmllclonal constituirá. obJeto de uma. pesquiso. lnternn.clonnl.
2) A pesqulsn lntcrnoclonn.l tem por objeto descobrir o estndo
do. técnica pertinente.
3) A pesquisa lnternn.clonnl aeró. efetuada no. bn.:~e das reivindicações, levnndo em conta. n descrição e os desenhos (cnao os
hoJnl.

4l A Admlnlstra.çiio cnenrregnda do pesquiso. lnternnctonnlo.
que se refere o nrtlgo 16, se esforçará por descobrir o cstndo dn.
técnica pertinente nn medida. em que lhe permitirem os seus meios
e devera\., cm todo cnso, eonsultllr o. documentação cspeclflcndo
pelo Regulnmento de execução.
5)n.). o titular de um pedltlo naclonnl depositado na ReparUçiio nnclonnl de um Estado contrntnnte ou na. Repo.rUçllo agindo
cm nome de- um tnl Estndo podert'L, so n leglaln.çfl.o nnclonnl c:tcsso
Estndo naslm o permitir c nas condições previstas por cs11n leglslnção, uollcltnr que uma pesquisa sumelhnnte n uma. pesquiso. ln ..
ternaclonal ("posqulst~. do t1po lnternaclona.l") scjn efetundn. em
relo.çli.o o osso ·pedido,

b) A Rcpnrtlçli.o nnclonnl do um Estndo contratante ou n.
Ropo.rtlçiio na:tndo cm nome de 'Jm ta.1 Estndo, rmdorP., 11u t1. legtslo.ção nnclono.l desae Estada o.aslm o permitir, submeter a umn.
pcsqullm do ttpo lntorn·•"lonnl qua.lquer podido nnclonnl nU dt1•
posltndo.
o) A posqulsn. do tipo Jntornnclonnl ser(l ctctuadn. pelo. Adml·
nlstro.çli.!l encu.rregndn dtl. pesquiso. tntornnclonn.l n que se .rcfnrc
o a.rU~ro 10, que aerln compotonto pl\ra proceder lL posqulso. lnter. '· ,.,.JI&CIQ1l&ho Q,Pfdl~oollliClonal tone. um podido lol.trnaclonol dopo.,
,·-t~~~:'"'~'-'"'tlttitld'ln&'KWtlilrtlçâa 1 i'nencloillldn ·nn~·o.llnellS a)·· c b), Bo'o·pedtdo
nacional estiver rt.'CI.Iglc:1o om uma. Un~tun que n Admlnlstraçli.o
cncarreo:ILdo. da pesquisa. lnU!rnnclonnl Julga.r nll.o catar em oon-

Quarta·lelro S SJOS

ArLli:o IG
Admln1Htr:u;iio encnrrelr.l-dll da pesqul!i\ lnternn.clon.'ll
1l A pesquisa lntcrnnclonnl scrli. ctetu11da por uma Ac:1mlnls·
trnçdo encnrregodn tln pcliqulsn lntcrno.clonal; elita podcró. ser,
quer uma RcpnrUçüo naclonnl, quer uma orgnnlzoçúo lntergovcr·
nnmentnl, como o lnlitltuto Internaclonnl de Patentes, cujas ntrl·
bulçõcs Incluem o estnbcleclmcnto de lntercUmblo de pesquhm
documentAria M>bre o cstndo da técnlcn reln.Uvn n Invenções que
constituem objeto de pedlc:1os de pntcnte11.
21 Se, cnqunnto não for lnsUtuldu uma. únlcu. Administração
cncnrregnc:tn da pesquisa. lnternnclonnl, existirem várlns Admlnls·
trnçõcs lncumbldn.'l dn pesquisa. lntcrnnclonnl, cnda Rcpartlçil.o
receptora devcri\ cspecltlcn.r, do acordo com as disposições do
ncordo aplicável mencionado no parP.grnto 3lbl, nqueln ou nquelo.a
Administrações que terü.o competCncln. paru. proceder à. pesquisa
paro. os pedido/i lnternnclonnls dcpo11ltndos nnqucln. Rcpnrtlçi\o,
3la) Aa Administrações cncarregn.dns dn pesquisa lnternnclono.lsõ.o nomeodna pcln Assembléia. Todns as Repartições nn.clo·
nnls c toc:tos as organizações lntcrgovcrnnmcntals que so.tlstizerem
na cx1gCnclo.s estlpulndn.:~ na allnen c) poderão ser nomeadas em
cnr6.tor de Adminlstrnçõ.o cncnrrcgndn dn pesquisa. lnternnclona.l.
bl A nomeação depcndcró. c:1o consenUmento do. Repnrtlçfi.o
nnclonnl ou da orp;nnlznção lntergovernamentn.l cm questão e dn
conclusão de um acordo, que deverá ser aprovado pela Aasembléln,
entre essa Repartição ou essa orgnnlznçiio c o Escritório lntcr·
nnclonn.l. Tnl acordo espcclncará os direitos c obrl~~:a.cóes das partes
e conterá, cspccUlcnmcnte, o compromisso tormnl do. cltndn Repartição ou da citada organlznção de aplicar e cumprir as regras
comuns dn pesquisa. lnternnclonnt.

' c) O Regulamento de execuçüo estabelece ns cxlgõnclns minlmns, cm pnrtlcul11r aquclns eoncerncnt.cs no pessoal e tt documentnção, que cada Rcpnrtlçi'io ou organização deverá sntlstazer antes
de pocter ser nomenda e que deverá contlnunr a satlsfnzer enqunnto
perdurnr n nomeação.
d) A nomeação é teltn. por um periodo determinado que podertl. ser prolongado.

e) Antes de tomnr uma. decisão quanto à nomenção de uma
Rcpnrtlção nnclonnl ou de umn organização lnterl!'ovcrnamcnta.l
ou quanto b. prolongação de uma tnl nomeação, nsslm como antes
de permitir que umn tal nomeação chegue no tlm, a Asscmbléln.
consultnró. n Repartição ou a organização cm questão c ouvirá o
parecer do Comltô de COopero.ção Técnica n que 11e refere o artigo 56, uma vez lnstltuido esse Comltil.
ArUgo 17
Procedimento junto à AclmlniHtrnqáo encarregada

da

pe~qul:ia

internacional

procedimento Junto iL Administração enenrregndn da
pe.squlsn. Internacional é determinado pelo presente Tratndo, pelo
Regulnmento de execução e pelo ncorc:to que o Escritório Internacional concluir, cm obediência o.o presente Tratado, com cssn
Administração,
2)n) Se a. Admlnlstrnçiío enc:o.rregndo. da pesquisa tntcrnnclonnl julgar:
ll que o pedido lnternnclonnl se reter!.! 11 um objcto n respeito do qunl não lhe comflctc, de acordo com o Regula.·
monto, renllznr a pesquisa. c decide no caso não proceder
à pesquisa, ou
III que a descrição, ns reivindicações ou os desenhos não
preenchem Q.!i requisites prescritos de modo u. não permitir
que uma pesquisa sn.tl.sfntórlll. seja rcaUzad~ cla.·o declnrnró. e c-omunlcnró. no deposltnnte e no Escntórlo Intemnclona.l que ni\o hnvcró. relntótio de pesquisa. lnternnclonll.l.
b) se qualquer dns hipóteses mencionados na nUnca. u> não
ocorrer senão om relnçdo a. cortas rclvlndlcnções o relatório de
pesquisa. tnternnctonlll será esto.bclecldo para as demnls rclvlnd1coções, menelonnndo o Impedimento em rcln.çlio às prlmclrn.s, de
o.cordo com o artJgo 18,
3ln) Sua Admlnlstrnçúo cncnrregnda da pesqullln lntcrno.clo·
nnl Julgar que o podido lntcrnnclonnl não sa.Ustna n cx:lgênclo. de
uma unldnc:1e c:tu lnvençúo, oln sollcltnrô. no depositante que pn~tue
ns tnxus adicionais. A Admlnl9tro.çilO cncnrre~tntln da pesqu.Isn. lntornaclonnl cstnbolcccr6. o rclo.tórlo de poMqUIIIa lntcrnaclonnl em
rolução às pnrtos do pedido tnternnclonnl que c:tlzem respeite b.
Invenção mencionada primeiramente na.s rolvlnc:11caçóc9 ("lnvençll.o prlnclpnl"l c, se ns tn.xn.s ndjctonnls requeridas houverem sido
pngns dentro do prnzo prescrito, quanto M pnrtes do pedido ln·
tcrnnclonnl que dizem respeito Us lavonçõcs cm rclo.çi\o b.:J qul\ls
as citadas tnxns fora.m pagas.
b) A lcglslnçilo nuclona.l do todo c qunlquor Estndo designado
poderá. prever quD, CD.IIO n Rcpo.rtlçl'Lo nnclonr\1 desse Elltndo julgue
jusUflcndn n sollcltnçdo, menclono.dn nn nllnun n), dn. Admlnlst.raçll.o encnrrogo.dn c:to. pe~qulsn o cll.llo o dcposltllnto nilo haJa
pago todas 11s taxll.'l adlclonnls, ns partes do pedido tntcrna.clonJ\1
que, consoqüentnmcntc, não con11t1tulrum objcto de umn pesquhm
seriío conHlderndRII como retlmdns no quo dl7. respeita acs eleitos
nesse E11tndo, o. menos I}Ue o depositante )lU!{IIO uma tnxa especiDI
à. RcpnrUção nnclonnl do Estudo um qtto~t.fw.
ArUgo 111
ltelntórlo dn PI!HQUIHtL lnl.flrruullonnl
1) O relatório do pOS(lUian lntNnndonnl será ('!lt.nbtllecldo
dentro do prazo e no formo. tJrm~erltoR.
' 2) O r{•latórlo de pflsqul:ln lntllrnnclonnl, ti\o IOKO HDJn cstnbclceldo, scrl\ comuntcndo pclu .'\dmlnlstrnQ!io encu.rre,;ndn dn
pcsqul:m lntcrnnclom~lno dnpoHilllDtt" uno Escritório Int.crnaclonRI.
1)

O

/
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3l o relatório de pcsquilm intcrnnc:lonnl ou n dcclnraçll.o
mcnclom\dn no nrtlgo 17 .2\IH acrli trnduó!ldo de acordo com o
fi<:gulnmenta de oxt~cuçúo. As trnduçõllS sori\o prcptundns Pelo
l~llcrltórlo Intcmnclonul ou sob suu. responsnbllldo.dc.
Artigo 19
:Uodlficaçiío tln.s reivindicações HubmcUdaa
no EKCrltiirlo Internnclon1ll
1l Após receber comunlco.ç1\o do relo. tório de pesquisa lntor..
nnclontil, o dt•poKltnntc tl!rl\ o direito de modlflcnr uma. ve-.t ns
rclvindlcnçõcs do pedido lnternnclonnl, deposltundo rL!i modUlca..
f;'Õc:l, dr.ntro do prn2o prescrito, no Escritório Intcrnnclonnl. Poderá
juntnr b.s mesmas umn breve dcclarnçlio, do ncordo corn o Rc~tuln...
mcnto de cxccuçilo, expllcnndo llS modtncaçõos o csclnrecondo os
etcltlls que estn.s poderi~o ter !!Obro n descrição c os desenhos.
2 l As moditlco.ções nila devem Ir além dn oxposlçlí.o da.lnven..
çf1o constante do pcdit1a intcrnaclonnl tnl como foi dcposltndo.
3l A lnobscrvO.ncln. dn.." disposições do pnrt\grnfo 2) niio tcró.
consl'qüõnclas nos Estados designados cujLllcglslnção nacional per..
mttn que II.S mot11ticnçõcs vii.o nlém dn oxposlçâo dnlnvcnção.
ArtllfO 20
Comunlcnçiio às Repartições deslgnndas
1ln.) o pedido lntornncional, juntamente Com o rcln.tórlo de
pesquliin lntcrnncional (Inclusivo qunlqucr lndicnção monclonndn
na nrtlgo 17.2lb) ou n. dcclnruçiio menclonndn no nrUgo 17.2)a.),
scrti. comunlclldO, de ncordo com a Regulamento de execução, a
todas ns R.cpnrtlçõcs dCidgnndns que não ha.jnm renunclndo, kltal
ou pnrchllmentc, n cssD. comunicação.
bl A comunlcnçào compreendo n trndução (tn.l como foi cs·
tnbl'lccldo.) do relo.torlo cm questão ou da declaração cltnclD..
2l Cnso n.s reivindicações hnJnm sido modlticndas de acordo
com o 1~rt1go 10.ll, o. comunlcnçiio deverá Incluir quer o texto
lntcgrnl das rolvlndicuçõcs tal como forn.m dcposltudiUI c tu.! como
foram modlflcndns, quer o texto lntegrnl dus rolvlndlcnções tal
como raro.m depositadas o cspcclflcar 115 modUicnçõcs efetuncln.s;
dcvcrU. outrossim, se for o cnso, Incluir a. declnrnçt\o menclonndn.
no nrtlgo 10.1).
3l A pf'dldo du Rcpnrtlçiio designado. ou do depositante, n.
Administração oncnrrcgadn. dn. pesquiso. tntcrnaclonnl lhes remeterá, de ncordo com o Regulamento do execução, cópin. dos
documentos citados no relatório do pesquisa lnternnclonnl.
Artiro 21
rubllcnçii.o lntemnclonnl
ll o Escritório Intcrnnclonnl procederá à. publicação dos pc ..

didos 1nternac1onnls.

2los.l Com rcssnlvn dns cxccçõcs provistas nn nUnca b) o no
artigo 04,31, a publlcaçii.o lntemnclonnl do pedido lnternnclonal
scró. telta logo npós a cxplrn.çúo do um prnza de dezoito meses a.
cantar da dn.tn. de prioridade desse pedido.
bl O depositante podcró. solicitar no Escritório Intcrnnclonnl
u. publicnçUo dG seu pedido lntcrnacionn.l u. qunlqucr épocn antes
da. expiração do prnzo mencionada na. allnco. n.), O Escritório In ..
ternaclonlll proceder~. em conscqliêncio., da o.cordo com o RecuJa...
menta de execução.
4l A llngun. o a formn dn publicação lnternnctonnl, bem como
outros pormenores, serão csto.belecldos pelo Ro(flllnmento de exe..
CUÇÍIO,

51 Nü.o será fcltn. qualquer publicação lntcrnnclonnl cn.so o
pedido internnclonn.l seja retirado ou consldern.do como reUrndo
untes de termlnndo o preparo técnico da. publlcnç5.o.
01 Se o Escritório Intcrnnclonnl julgar Que o pedido tnterna.clono.l contém expressões ou desenhos contrnrlos nos bons costumes ou b. ordem públlcn, ou dcclarnçõcs dltnmnntc11 de acordo com
o espirita do RCB'Ulntncnto do execução, podcró. omiU~los de suiUJ
puhUcnçõc11, lndlcnndo o locnl a o número de pnlnvrns ou de dose..
nhos omitidos. l''ornccerú, n podido, cópias cspeclnls da.s pnssns:cns
n.ssim omttldns.
ArUro ::2
C1iplas, trnduçiitj c tu:us para ns Repartições deslptadas
11 O depositante remeterá n cndn Ropnrtlção doslgnnda. uma.
cópia do pedido lntcrnnclanal (exccto se a. comunicação meneio..
nndn. no artigo 20 Já haJa sido tcltll) c umn. tradução (tal como
tar prescrito) desse podido e lhe paga.ró. ·I se tor o ca.sol tnxn.
nn.c\onal, o mnls t.nrdnr nn ocnslt\o do. explrnçfio de um prnzo de
vinte meses a. cantor do. du.ta. da prior1dndo. No cnoo em que a
nome do Inventor c demnt11 lndlcnções prcscrltrn~ pelo. leglslnçâo
do Estado de:;lgnndo, rororentefi no Inventor, não uejnm exigidos
na. ocnslüo do depósito de um podido nnclonnl, o depositante
l.1cver1~. cn.so JU. niw hnJnm sido lncluldos no rcquurhnento, comu..
nlcà·los b. Rcpartlçüo naclonnl desse Estado ou à. Rcpnrtlção o.gtn ..
do cm nome desta. último., o mnls tardar, nn. ocaslno da explro.gft.o
do um prnzo do vinte mcscu u. contar do. dntn de prioridade.
!!l Ni1o obHt.nntc r~s disposições do para\grnto 1), qun.ndo o. Adml·
nhitrnçi\o encnrregnda do. pesquisa lnternnclonnl dcclnrnr, de neorcta com o urt.h;o 17 .2Ja), que um relntórlo do pcsqulslllntcrnaclonnl
nl\o !'eró. cstnbclccido, a prazo pnrn ctctuaçl\o dos atas mencionados
na pnrtl~rnro ll do prescnt.ll n.rttgo acró. de dois meses n contnr dn.
dnta dn notlflcnçào dn citada. dcclnrnçl\o no depositante.
31 A leglsluçi~o do todo c qualquer Estndo contratante poderó.,
pnrn tina dos n.t.os n. que ao reterem os pnrt\grnfos 1l c !D, estabcle..
cor prnl!os que expirem depois dnqucics mencionados nos ditos
purt\grnras.
ArUro 23
Sullpnnsiío do proccsoo na.clonnl
11 Nt•nllumn flrJmrtlçflo dcslgnndn poderá procctiSnr ou exnmJ ..
nar o pl'clltlo 1!\tL•nuchmal nntmi dn cxplrnçüo do prazo o.pllcó.vcl
tiL' U!'Onl!> com u arllv:o ::::.
~l Nú.o obstante t~.s diBposlçõus do pntt\gruto ll, qun.lquer Rcpn.r ..
tição dctllunnda )lodur(l, u 11cdldo expresso do doposltunto,·trat.nr
ou uxumlnnr n qualquer épocn o pedido lnWrnuclonut,

Arllro

:u

PoMÍvel perda. dOI etcltos nos Estados deslrnados
1) Com ressalva. do artigo 2~ no eo.ao monelonndo no ponto 11),
o.bo.lxoJ os efeitos do pedido 1nternnc1onnl previsto pelo artigo 11.3)
ccsso.rno cm qualquer Estndo doaiQ'Jlo.do e esta. ceasngl\.o tcrâ na me.smns conscqt.lónclas que n retirada de um podido nacional noMe
Estado:
·
ll se o depositante retirar seu pedido lntcmo.clono.l ou o. de..
slgnnçlio des:m Estado:
11) se o pedido internacional for considerado como retirado
em virtude dos artigos 12.31, 14.1lb), 14.3)1l) ou 14.4l, ou se n
dcalgnnção desse Esto.clo for considerada como retirada de ncordo
com o urtigo 14,3) b)i
III) se o deposltonte não cxocutnr, n~J prazo apllcdvel, os ntos
mencionados no nrt.lgo 22.
2l .Não obstante as disposições do pardgrato 1), qualquer Repnrtlçlio designndu. poderá mnnter os efeitos provistos pelo artigo 11.3)
mesmo quando não ror exigido que 'tnls eteltoa .sejam mnntldos
em virtude do n.rtlgo 25,21,

I

,I

I

Artlro 25
Revllio pelu Repartições destrnadal
1) a.) Qunndo a Repnrtlçll.o receptora recuso. r a consignação de
uma data. de depósito internacional ou declarar que o pedido ln ..
ternaclonal é consldera.do como retlrndo, ou quando o Escritório
Intcmaclonnl fizer uma. constato.glio tal como estipula. no artt..
go 12.3), o Escritório Intemaclonnl remeterá, em curto prazo, a
pedido do depositante, a. todas a.s Repartições desiKJlnclns Indicadas
por este último, cóplu. do todo c qunlquer documento lncluido no
processo.
b) Quando a Rcpnrtlçl't.o receptam declarar que o. designação
de um Estado é consid-ernda como retirada, o Escritório Internn.cional, n pedido do requerente, remeterá n curto prazo & Repnrttgão nacional desse Estado cópia. do todo e qualquer documento
contido no processo.
c) Os requerimentos fundndos na.s allneo..s a) ou b) deverão ser
o.prcscnto.dos dentro do prnzo prescrito.
2la.) Com ressalva das disposições do. alineo. b), tocla. Repn.rtJ ..
çli.o designada, cnso o. to.xn naclona.l lse for o cn.soJ haJn. sido pago.
c caso n. trndugão npropr1nda. ltnl como tal prcacrito) hn.ja. !ldo ro..
metida dentro do prazo prescrito, decldlró. se a. recuso., a c1eclaragiio
ou n constatnçii.o mencionadas no parágrnto 1l toram justttlcade.s
do ponto de visto. do pre.aente Tratado e do Regulamento de
execução; se constatar que a recusa. ou a declo.rnçii.o resulta.rnm de
um engano ou de uma omissão da Repnrtlgli.o receptora, ou que a
constatação foi resultante de um engano ou de uma omissão do
Eacrltório Intemo.clonn.l, processo.rá. o· pedido tntemo.clonal, para
os tlns de seus efeitos no Estado dn Repartição designada, como se
tal engano ou omissão nD.o houvessem ocorrido,
b) Quando a vln or181nnl cllcgnr ao Escritório Interna.clonal
depois ele expirado o prazo prescrito pelo artigo 12.3) em virtude
de um engano ou de umn. omissão do depositante, a. o.linen. a) não
se o.pllca. senão no..s circunstAncias menclonadllS pelo nrtlgo 48.2),

.
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.. 26

Oportunidade· de corrlclr nu Rcpmrtlçõca dellp,adu
Ncnhumn Repnrttçll.o deslgnnda poderá. rejeitar um pedlclo
intemn.clonal sob a o.leR'IlçD.o de que este llltlmo nl\o preenche as
condições do presente Tratndo e do Regulamento de execução sem
primeira dar ao depositante n oportunidade de corrlgtr o referido
pedido no. medida o segundo o procedimento estabelecido pelo.
legislação nnctono.l po.ra. casos semeUumtf'..s ou compat1vels n de pe·
didos nnclonals,
Artlro 27.

Exlrênclu naclooall
1) Nenhuma leglslo.çi\o nacional poderá exigir que o pedido
lntemaclono.l satlstaçn, quanto n 3ua rorma ou a seu contclldo,
exigências diferentes dnquelo.a )lrcvlstas por este Tratado e pelo
Regulamento de cxec:uçiio ou n exlg6ncla suplementares.
2) As disposições do pnró.grnto 1) nlio ntetam o arUgo 7.2)
nem Impedem qualquer leglslnçiS.o no.clontrJ de exigir, uma vez
Jnlclndo o processo do pecHdo intornnclonnl dentro do. Repartição
designado.:
U quando o depositante for uma. pessoa. Juridlca, a. lndlcnçll.o
do nome do um 41retor destn. última autorizado_ a. representA..lai
lll a. rcmea8a de documentos que nfi.o pcrtenço.m no pedido
Internacional mas que constituam )lrovD. de nlegnçilo ou 00 declarações contidas ne83e podido, Inclusivo a con!lrmnção do pedldr
lntemncionnl pelo. o.aslnaturn do depositante qua.ndo esse pedido
tal como tol dopo.slto.do, Uver n wlnnturn. do seu representa.nk
ou seu mandatAria.
3) Quando o depositante, pn.ra os fins oo' qualquer E.stndo
designado, não tol qunllflcndo, de acordo com n leglstagO.o desse
Estado po.ra. rnzer o depósito de um podido nacional, em virtude de
nóo ser a Inventor, o podido lntemnclonnl poderá. ser reJelto.do pela
Repo.rttçdo doslgnn.da.
4) Qun.ndo n lcglslaçlio nnclonnl cllspuser no que concerne à
forma e no contoúdo dos pedidos naclonnla, sobre exlg6nclas que,
do ponto de vista. doa depositantes, sll.o mais tavorá.vels que nqueliUJ
previstas pelo presente Trntndo e o Regulamento de execução para
os pedidos Internacionais, n Repartição nnclonal, os trlbunnls e
todoa os ~cmnts ór~tãos competentes do Esto.do designado ou nglndo
om nome deste Ultimo, poclorii.o upllcnr na primeiras exlgónclas,
ou lugnr dns Ultlmna, nos podidas 1ntcrnaclonnla, oxcoto ae o dopositnnto rt~qucrcr que- 118 exlg6nclna prov!Rtns pelo presente Tratado c plllo Regulamento de execução aeJnm npllcadoa o. seu po·
· dldo lntomn.clonnl.
•
~) No.da comto.nta do presente Tratado c do Regulamento do
execuçft.o poder&\ ser comprccnclldo como podendo llmita.r n liberdade de qunlquor Estado contrntnntc da cstaholecor todna as con·dlçOca mntcrla.ls paro. conceas4o de pntentoa que dosejnr, Em part.tculnr, qunlqucr dlaposlçlio do presente Tratado e do RcllUlnmonto
de execuçft.o rctcrcnte à definição do estndo do. tócnlcn. elevará
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ser cxclualvnmento conaldorndo. pn.ra. os fins do proces11o lnternll..
clonn.l; por conseguinte, qualquer Estndo contra.tonte poderá. apllcar no dot.ormlnar ac umo. lnvonc;Ao objeto de um pedido lnterno.clono.l ru ou não Jus o. uma patente, os critérios de aun legtalac;D.o
nnclonnl relativos no estado da técnica o do outru condlc;Oos ne-

cesaàrlaa à obtenção do pntontea que nlio eomtJtunm ex1gênclas relntJva.a à tormn. c no contcildo dos pcd1doa,
6) A lcgialo.c;llo nacional podarA exigir do depoa1tante que forneça provna qua.nto a qua.lqucr condlc;ll.o do direito mo.ter1al à
pntcnte que ela cstJpulo,

7) Qualquer Repo.rtlc;Ao rcccptorn, tl&'llm como qunlquer Repo.rtlc;Ao designado., que houver Iniciado o processo do pedido Interna...
clonai, poder npllcnr qunlquer dlspoalção de aua JeglslaçAo na.clonal
relativa. O. ropreaentaçlo obrigatório. do depositante por um mand&..
UrJo habilltado junto a ~sa RepartlçAo e à. Indicação obrigatória
de um endereço de trabalho no Est.Ac!o deslgnaclo para flns de rece..
blmento de notltlcações.
8) Nacla constante do presente Trataclo e c!o Regulamento de
execução poderlL ser lnterprctndo como capaz de limitar a llberdac!e
de qualquer Estado contratnnte de aplicar as medidas que conaJ ..
derar ncceaalLrlaa em matéria de detesa. nacional ou de limitar,
pnra detender seus lntereues econ6mlcos, o direito de aeua naclo ..
naJs ou das pesaoaa domiciliadas em aeu território de depositar
pedidos lntemo.clona1a,
AriliO 28

Modltlcaçio du relvlndlcaçl5es, da

de~ertçlo

e dos deaenbos

ll O depositante deverlL ter oportunidade de modttlcar 118 rei ..
vlnc!lcaç6es, a deacrtçll.o e oa deaenhos, dentro do prn.zo preecrtto,
em cada Repartição designada. Nenhuma Repartiçll.o designada
poderA conceder patente ou recusar-ae a concedê..Ja antes de expi·
rndo esae prazo, exceto com o ncordo cxceaao do deposlto.nte.
2) AI modttlcações nno deverll.o Ir além da exposlçll.o da. tnven ..
ção que consta do pedido Internacional. tal como tal depositado, a
menos que a. legislação nacional do Estado designado o ta.culte
expresaamente.
3) As modificações doverWI ser contormes h legialaçll.o nacional
do Estado designado em relaeAo a tudo quanto nfio ror estabelec:Jdo
pelo presente Tratado ou pelo Regulamento de execuçlio.
4) Quando a Repartição deslgnnda exigir uma trndução do
pedido Internacional, aa modltlcaç6ea deveria ser apresentadas na.
meama Ungutl da traduçAo,
- .. 29
Eteltot da pubUcaqio Internacional
ll No que concerne à proteção de quo.lquer direito do depo-

slto.nte em um Estado deslsnado, a. publlcaçiio lntemnclonDJ de um
pedido lnternaclonDJ terá, neaae Estado, com ressa.lva diUI dlspos1·
çóes consto.ntea dos parégro.tos 2> a 4), os me!lmoa efeitos que os
osta.be!ecldos pela lestslaçti.o nacional deliSe Estado b. publicação .
nnctonal obr1satór1a de pedidos nacionais não examtnndos como

tw.

2) Se a llngua da. pubUcaçAo Internacional dlterlr daquela dos
J)ubllcaçóes requerldaa pela legislação nacional do Estado desJgnado, a dita. leg1slaçlo nacional podeni. estipular que o:s efeito! J)revtatoa no pará~PUto 1) nti.o se produzam senAo a partir tta data.
em que:
1) uma tradução nesta 61tlma llngua seja publicada de acordo
com a lelflalaçAo nac:Jonal; ou
11) uma tradução nesta última lingua seja posta à dlsposlçilo
do público para lnapeçAo, de acordO com a leglslaçlio nacional; ou
UU um& traduçlo nesta 6ltlma Ungua seja transmitida pelo
depositante ao WJUárlo nAo autorlaado, efetlvo ou eventual, da
tnvençWI que conaUtui objeto do pedido Internacional; ou
lvl os· doia atos a que se reterem oa pontos O e III) ou os
dols atos a. que se reterem os pontos 11) e UU tenham sido
executa.dos.
3) A leglslaçl1o nacional de qualquer Estado deslgnndo poderó.
eatlpular que, no cuo do. publlcaçló lnterno.elonal 1cr .efetua.da,
a pedido do depositante, antes cta. expiração de um pra.zo de dezoito
meses contados da data de pr1orldad.e, os eteltos previstos no po.rAarato 1) nâo ae produza.m senD.o depola de expirado um prazo de
dezoito meses & contar da data de prioridade.
'4) A legislação nacional de qualquer Estado deSIKDado podarA
prever que oa eteltos a que ae retere o parisrato 1) nD.o se pro ..
duzam senAo a partir da llata do recebimento, por sua Repartlçll.o
nacional ou pela Repart1çl.o em nome desao Eatado, de uma via
da publlca.çll.o, etetuada de ncordo com o artigo 21, do pedido ln ter..
nacional, Essa Repa.rtlçlo pubUcan\1 uslm que posalvel o. data do
recebimento em aua Gazeta,

AriliO so
Cari&er c:oatldeadal do pedido tntemacloaal

l)a) Resaalvada a allnetL b), o Eacr1t.órt0 Internacional e as
Administrações encarregadas da desqulstL lntemaclonDJ nll.o óeverll.o
permitir a nenhuma. pesaoa. ou ndmlnistraç(Lo accsao ao pedido
.Internacional antea de sua publlcaçl1o lntornaclonDJ, a menos que
seJa requerido pelo depositante ou com sua autortzaçWI,
b) A nllnea a) nll.o se npllca ha 'transmlaaões à Admlnlstrnçllo
competente encarrega.da da _pesquisa lntema.clonal, b.s transmissões
prevista.a no tu'tlgo 13, nem b.s comunicações prevlatas no artigo 20,
2la) Nenhuma Rcpa.rtlçOO nacional poderA permitir a terceiros
acesso ao pedido internacional, excoto por requerimento ou autorlzaçAo do deposltnntc, antes ckl qu11lquer das datas seguintes que
ocorra primeiro:
!) dato. da pubUcaçG.o lntoma.clonal do podido Internacional:
11) data do recebimento da comunicação do pedido Internaclonai, do acordo com o artigo 20;
UD data do recebimento de uma cópia do pedido lnt,emaclonal,
de acordo com o o.rtlso 22,
b) A nllnea a) nll.o 1mpodlrlL uma. Repart1çll.a naclona.l do fn ..
tormar n torcclroa que to! dcalgnada, nem de publicar eaao tato.
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t1ma tal Jnformaçllo ou pubUcaçllo poderA, entretanto, conter
apenas u segulntea lndlcaçOea: ldontltlcaçllo da Repa.rtlçl1o recepUira, nome do deposltnnte, data. do depósito lntornaelona.l, número
do podido Jntema.clonal o titulo da lnvençAo,
c) A alln6a a) nl1o poderá. Impedir que uma RcpartJçA.o designada. permita às autorldo.dea judlciàrlas .ace&o ao pedido lntor..
nacional.
3) O parAs:rato 2) a) apUca..se n qualquer RepartJçAo receptora., exceto quo.nto ll.a transml!s6ea prevlataa no artigo 12,1),
4) Do panto de vista do presente artigo, o.. expresalio 11 acesso"
inclui qualquer melo a.travéa do qual terceiros poasnm tomar co..
nheclmento e inclui, pela, a comunlcaçll.o lndlvldulll e a publlcaçll.o
geral; entretnnto, nenhuma RepartlçAo no.clonDJ pcderA. pubUca.r
um pedido lntema.elonal ou sua traduçllo nntea da publlca.çllo Jn ..
temaclonal ou antes de expirado um prazo de vinte meses a. contar
da da.ta de prioridade, caao a publlcaçll.o Internacional nWI ocorra
quando da explraçllo dCIIBe prazo,
CAPITULO II
Eu.me Prellmlnar JntemacJonlll

Arllr;o 31
Pedido de uame preliminar lntcrna.clonal
1) A pedido do depoaltante, o pedido lnternaelono.l eonstltulrA.
o objeto de um exame preliminar lnternnclonal de acordo com aa
dlspoalç6ea seguintes e o Regulamento de execução.
2) a) Qualquer depositante que, do ponto de vista do Regu ..
lamente de execuçAo, esteja domiciliado em um Estado contratante obrtpdo pelo Capitulo II ou for um nacional de um tal
Estado e cujo pedido Internacional haJa slllo depositado na. Repartlçl1o receptora desse Estado ou ngindo em nome desse Estado,
poderio apresentar um pedido de exnme preliminar Internacional,
b) A Aaaembl6la poderó. decidir permitir ha pessoas autorizadas
a depositar pedidos lntemaclonala a apresentar pedidos de exame
preUmlnar Internacional mesmo que elas sejam domlclllnda.s em
um Estado nll.o·contrata.nte ou na.o..obrlgndo pelo CnpJtulo II ou
que poaauam a. nacionalidade de um tnl Estado.
3) O pedido de exame preliminar Internacional deveró. ser tel·
to Independentemente do pedido tnttmaclonal. DeverA conter aa
lndlcaç6ea pre,crltas c ser telto na Ungua e na torma prescrlt.a.a.
4) a) O pedido de exame preliminar Internacional deverA
Indicar aquele ou aqueles Eatados contratantes em que o depoal- .
tnnte pretende uUllza.r os resultados do eXII.me preliminar Jnternaclonnl <"Estadoa eleitos"), Estados contratantes adlclonala
poderA.o aer eleitos posteriormente. As elelçl5e.s não poderão vtaar
aenAo oa Estados contrata.ntes jó. de:slgnndo.s de acordo com o

nrtlgo 4.

b) Os aeposltantea enquadrados no po.rágrato 2) a) poderlio
eleger qua.lquer Estado contratante obrigado pelo Co.pitulo II. OS
depoaltantea enquadra.dos no parAgrafo 2) b) niio poderão eleger
senão os Estndos contratantes obrtgadcs pelo Capitulo II que se
tenham declarado dlapoatos a serem eleitas por tW.s depoaitantea.
5) O pedido de exame prellmlna.r lnternaclonnl estA sujeito a.o
pagamento das taxas prescritas dentro do prazo preacrlto,
8) a) O pedido do exame preliminar lntemaclonl\l deverA ser
apreaentado à Administração competente encarregada do exame
preUmlna.r lntemaclonal mencionada no artigo 32.
b) Qualquer elelçlo posterior deveró. ser aubmeUda ao Escrl·
tório Intema.clonal.
7) Cada Rt'partlçl1o eleita. recobeni not1tlcaçiio de aua eJelçAo.

Arll10 3Z

Admlnl•traçio eaearrepda do exame preliminar lntema.cional
1) O exame preliminar Internacional seró. etetundo pela ActmlnlatraçAo encarres:ada. do exame preliminar Internacional.
2) No caso dOa pedldoa de mt.mo prellmlna.r 1ntemacJonal a
que se reterem o arttao 31.2) &) e o artlao 31.21 b), a Repart1çlo
receptor& ou a Assembl61a, respectivamente, eapeclflcarAo, de acordo com as disposições do o.cordo aplicável concluldo entre a. Adml ..
nlltraçAo cu Administrações Interessadas encarregadaa do exame
prellmlnar mtemaclonal e o E.!lcr1tórlo Internmclonnl, aquela ou
aquela.a das Admlntlltrações que serAo competentes para proceder
ao exame prellmlnar.
3) Aa dlspoalções do arUro 16,3) apllctu'..ae..ll.o, mutatls mutandls. âs AdmlntatnLçõea encarreKo.das do exame preUmlnar lnternaclona.l.
'Artlp

ss

Eume Preliminar latemaclonal
1) O exELme preliminar internacional tem por obJeta formula.r
uma opln1Ao prellmlna.r e sem compromlsao sobre as questõea de
saber ae a tnvençAo cu,ja proteção ô aollclta.da, pnrece ser nova.,
lmpUcar uma. aUvldacle Inventiva. lni\o ser evidente) e ser sua ..
cetivel de apUcaçll.o lndustrll\1,
2) Para tina do exame preliminar Internacional, a. Invenção
cuja proteçAo ô aoUcltada ô conalderada como nova desde que niio
exista. anterioridade no estado da tôcn!ca. tal como é detlnldtL no
Regula.mento de execuçU.O •
3) Para tina do exame prellmlno.r lntemnclonal, o. 1nvenol1o
cuja proteçlio ô sollcltada. é considerada como Implicando uma.
o.Uvldade Inventiva, deade que, levando..,e em conta o estado da
t6cnlca ta.l como é detlnldo no Regula.mento de execução, ela. nOO
aeJa evidente, na data. pertinente estabelecida, para um profla·
alonlll do ramo.
4) Para fins do exame preliminar lntemaclona.l, o. lnvençl1o
cuja proteç4o é solicitada ô considerada como suacetivel de apllcaçD.o lnllwt.rial dl!o!lde que, do ncordo com sua. natureza, posaa ser
produzida. cu utiUzada. lno sentido tecnológico) em .toda cap6cle
de lnd\lstrta. O termo ''lndWitrla" deverA aer lnterpretaclo no aeu
sentido mala lnto, como na Convonçiio de Parta para Proteç4o da.
Propriedade Induatr1"1,
5) Os critérios ·precedentes nll.o aervom aenl1o para. fina do
exame prcUmtnnr lnternaclona.l. Qualquer Estado contratante poderlL a.pUcnr crltér1os ndicloni!Ja ou dlterontoa a flm de decidir ae,
ne.sse Eata.do, a lnvenoll.o podo ou n~o ser patenteo.da,

•

IÍ
5308 Quorta·lelro 5
derP.Qll.o todos

Ollobro de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

6) O oxo.mc prcllmlnnr lntcrnnclonnl dflvcrt\ lcvnr cm consl-

os

documentO! c\tndos no rclntórlo de pesquisa. ln·

ternnclonnl. PodarA leVIU' cm consldcrnçüo todOB os documentos

ndlclonnta que JUlgnr pcrt1ncnws no cnso cm csp6clc.

Arlii:O 34
Proceclll111!1lt.o junf.ó n At1mlnlsttnvíW"I (IHCI~rrr,;ndu.

do exame prellmlnnr lnternnclonnl

1) O procedimento Junto 1L Admlnlstrnção cncnrrcgadn do
exnmo prellmlnar lntcrnnclonal ó dctcrmlnndo pelo pr~!ientc Trll-

tndo, pelo Rcgulnmento de execução c pelo ncordo que o Escritório

Intcrnnclonal concluir, de o.cordo com o prcallnte Tratado c com
o Rca:ulnmento de cxocuçii.o, com cssn Adnlinlstrnçúo,
2) n.l O depositante tem o direito de se comunlcnr, verbalmonto e por escrito, com a Admint.strnção uncnrregudn do exame
proUminnr internnclonnl.
b) O_dcpoaitnnte tem o cUrcito do modi!lc!Lr ns rolvindlcnçõcs,
n descrlçno e oa desenhos, nn forma. cstabclccldn c dentro do prn1.o
prescrito, antes do estabelecimento do relatório de exame prellml~
nn.r lntcmnclonnl. A:J mocUtlea.çõcs ndo devem Ir nlóm dn. cxpo.si~
ção da Invenção constante do pedido lntcrnnclonnl tal como foi
depositado,
c) O depoaitnnte receberA dn Admlnl.straçüo cncnrrccn'dn. do
exnmo preUmlnnr internnctonnl pelo menos um nvlso por escrito,
n menos que n. cltndn Admlnlstrnção julgue quo todns n.s condições
nbnlxo foram sntlsfeltM:
n n.lnvençll.o correspondo nos critérios fixadOB pelo nrtlgo 33.1);
1U o 'pedido tntcrnnclonal preencho as condições do pre,~tento
Tratndo o do Regulamento de cxccuçüo nn. medida cm que sõ.o
controla.das pela citada. Admlnlatração;
U1l nll.o se cogltn de npreacntnr observações no sentido do
artigo 35,2), úlUmn. trnse.
d) O depositante podarA responder no nvlso por escrito.
3) n) Se n Admlnlstrnçdo cncnrrcgndn do exame prcllmlnnr
lnternaclona.l Julgar que o pedldo lntcmnclonnl, nil.o $ntls!nz n
cxlgêncln de unidade dn Invenção tal como ó detlnlda no Regu~
ln.mento de execuçüo, poderá sollcltar no depositante, h cBeolhn.
deste último, quer que limite n.s relvlndlcnções de modo n sntistazer
essa cxlgéncin, quer que pague ns taxns adicionais.
bl A legtslnçll.o nacional de qunlqucr Estndo clclt.o poderá
prever, qunndo o clepositllnte preterir Umltnr ns rclvlnc!Jcnções de
~ardo com o. alinen. a), que ns JlO.I't.f!B do J)edldo lntcrnnc\onal que,
cm con.seqUCncln dn ll.rilltaçiío, nao constituam objcto de um
exame prellminnr 1nternaclono.l seJam consldcrndo.a, no que dlz
respeito nos cteltos nesse E!ltndo, como retiradas, n menos que
~~nd~a~ ~ e~~~~. seja pngn pelo depositante à. Repartlçáo nru:Jo~

10

c) Se o depositante nüo atender b. sollcitnçilo mcnclonndn na
nllnen nl dentro do praZ<! estipulado, a. Adnllnlstraçüo encarregada
do exame preliminar lntemnclonnl tará um relntórlo de exame
preliminar sobre ns partes do pedido lnternncionnl que dizem rcs~
peito no que pnreçn constituir n Invenção principal fornecendo
Indicações sobre eMe pa.rtlcular no relatório. A legt.slaçúo nnclonnl
do qualquer Eatndo eleito podcrú prever, qunndo n Rcpnrtlçi1o na~
clonn.l desse Eetndo Julgar ju.sUtlcndo. n sollcltnçiio dn Admin!S·
tnçiio encn.rrcgnda do exame preliminar Internacional, que ns
pnrtes do pedido Internacional que núo diH"am respeito it Invenção
prlnclpnl sejn.m, no que concerne nos ctcltoll nesse Elitndo, co1ull·
derndns como rot1rndll.'l, a menos que uma. tnxn especial soja. Pa~tn
pelo deposttnntu A essa Rcpartlçüo.
4) al Se a Admlnlstrnçüo cnctl.rregadn do exame prellmlnar
lntcmacionnl julgar:
1) que o pedido lnternnclonnl diz respeito n um objcto n
rcapolto do qual niio lho compete, do a.cordo com o Rcgu ..
lnmento do execução, ctetunr um cxnmc prcllmlnnr inwr~
nacional c dcclcUr no cnso não pr~clier a e:>!le exu.me, ou
Ul que n. descrição, as rclvlndlcaçócs ou os desenhos nüo
süo claros, ou que nl! retvlndlcnçõcs não se fundam do
tormn adequndn nn. deacrh;ilo, de mnnelra que possa ser
fonnndn uma oplnlilo válida quanto lL questüo do novldn. ..
de, dn. n.tlvldade Inventiva <nüo~cvldêncln) ou dn. npllcnçüo
lnduatrJnl dn Invenção cuja. protcçiio C :wllcltnda.,
ela. niio nborclnrá ns questões monclonndns no artigo 33,11 c dp,rti
n. conhecer oo depositante e:~sn oplnlilo c seus motivos.
b) Se quo.Jq,uer umn dns hipóteses menclonndns nn. nlinen a)
nüo ocorrer sonuo n respeito de certas rolvlndlcnçõcs ou em rclnçüo
n ccrtna relvlndlcnções, ns disposições dn cltndn nUnca a) não se
tLpllcnriío senão n respeito dessas rclvlndtcnçõc.s.
.t\l'tlgo 35

Rela.tórlo de exame prcllmlnnr lntcrnnclonnl
1l O relntórlo do exnmo prcllmlnnr lntcrnnclonnl será esta~
bolecldo dentro do prmo:o e nn forma prescritos.
2) O rclntórlo do cxnme prcllmlnnr lnterno.clonnl nlio conterá
nenhuma doclnrnçf\.o respectivo. lL. quelltüo do sabor se n lnvençiLo
cuJn protcçlio é sollcltnda tnz ou parece tazcr jus ou nüCI n pntentc
a. respeito do uma lcglslo.çüo nacional qunlqucr. Dtx:lnrnrá, re~t~
zmlvndo o pnrágraro 3l, cm relnção n cndn l'eivlndicnçilo. se eBSn
relvlndicnçu.o purecc corresponder nos crltórlos de novldnde, ntlvidnclo Inventiva <não-ovldlmclnl c npUcnçüo lndulltrlnl, tnl como
casca crltórlos slia dctlnldos, pnrn fins da examo prcllmlnnr inter~
np.clonnl, no nrtlgo 33.11 n. 41. E:lsn dcclnrnçilo deverll. 11cr ncom..
pnnhndn. por umn cltnçilo .dos documont08 que npolnm n conelust'Lo
dcclnrndn c êor todns oxpllcnçõr.'l que :m tmponhnm no cn.~o. A
cssn declnrnçuo dcvcr1\o l~tunlmcnte se juntlldll.'i nll dcmala ob11er~
vnçOos prov111tns pela Regulo.mcnto do execuçiio.
31 nl Se n. Adrnlnistrnçno enCl\rrcttndo. do oxnmc prullmlnnr
Jntornnclonnl JUlgar, nn ocasH'io do rorncchncnto do rclntórlo de
exame prellminnr lntllrnnctonnl, que qunlqncr umn linR hlpótesos
rncnclonndns nu artl~to 34.4) n) ocorreu, o rulntórlo o conslt:tnnri\
cxpllco.ndo os rnot1vo11, Não dcver(J. conter (jllnlqucr docJarnçilo do
,tipo :~~o~~~·~~ . P~.~~~~~.~.. ~t·... ;.,. :_..:... ..,
, : l:J)' 81i· ,,Q,IIl\!1111,)\'' 0 ~ illll\ , o1, 1 ' 0 !I •, ',', ' o'
>,:o •' I ' " ': ' '! i :, ~I J
!l4..4l b) v~orrcr, o rulliLórlo Ut1 t:hhtnu prullmluar llltt·rntLc!onal
j

conterá, o. respeito dns relvlndlcnçOcs cm

quc~tiLo,

n

lnlllca~fLO

previsto. nn allnon n) c, quanto às demnls reivindicações, n.
rnçli.o menclonndn no parágrafo 2>.

dccla~

ArUro 36

Ttn.nsml!lsilo, trnduçilo 11 comunlcaçi\.o do rela.tórlo
de axarne preliminar Internacional
1) O 1"<llntórJa de c1tame prellmlnnr Jnternnclonnl será, juntn·
mente com 011 nnexoa dctcnnlno.dos, transmitido no dopoalta.nte e
no Escritório lntcrnaclona.l.
2> nl O relatório do exame prellmlnnr lnternnclonnl e seua
anexas serão tradu;o:ldos nns llnguas prc.scritns.
b) Todna na trnduçiSc.s do cltndo relatório serão J)ropa.rndns po..
lo Escritório lntcrnaclonnl ou aob sua responl!ILbllldndc; todas a's
trndnções do seus a.nexoa sorll.o proparndns pelo depositante,
3) nl o relatório do cxnmo pi-eliminar lntcrnnclonal, com l!Un.
tradução ltnl qunl eln for prcacrttnl e seus anexos lnn. Ungun
orlgtnatl, será comunicado pelo Escritório Intcrnnclonnl n. cnda.
Repartição eleita.,
b) A tradução prescrita J)nrn oa anexos será transmltidn, den~
tro do pru.zo prescrito, pelo doposltD.nte pa.rn ns Repo.rt1ç6es ele!~
tas.
4l O nrt. 20,3) npllcn-so, muta.tls mutandltJ, lLs cóplna de
todo documento citado no relatório do exame preUmlnnr lnternnclonal c que não tenha. slclo cltn.do no relatório d& pesqulsn
\nternnc\ann.l,

Artigo 37

Retirada. do Pedido de F.xnme Prellm.lnar Jnklrnac:lonal
ou de Eleições
1) O depooltnntc poderá retirar todas ou parte das eleições.
2) se n elclçlio do kldos oo Estados for ret1rndn, consldcrnr~se ..
á o podldo como retirado,
3) a) Toda retlrndn deverá ser noU1'lcndn 110 Escritório Inter~
nacional.
b) As Repartições olcita.s tnteressndns c n Admlnlstrnçlio com~
potente oncnrrcgndn do exame preUminnr tnternaclonnl serão notitlcndM correspondentemente pelo Escritório Internacional
4) al Com rcssntvn da nllnea b), n retlmdn. do pcdldo do
exame prcllmlnnr lntornaclonnl ou dn elelc;lio de um Estado con~
trntnnto, salvo dlsposlçüa cm contrário dn Jeglslnçiio nnclonnl do
Estado cm questão, será consldornda como rctlrndn do podido ln ..
tcrnaclonnl no que se retere n esse Estndo,
b) A reUrndn do pedido de exnma prcUrnlnnr lntcrnnclonal,
ou dn eletção, não será. considerada como rctlrndn do pedido Sntcrnaclonnl se eln ocorrer antea dn explrnção do J)razo npllcávcl,
segundo o art. 22; todavia, todo Estado contrntnnte poderà. prever cm sua lcglslnção nnclonnl que o acima exposto somente serA
vó.Uda se n sun Repnrtlçiio nacional receber, dentro desse prazo,
cópia do podido lnternnclonnl, junto com uma. tradução (como
proscrito) e n taxo. nacional.
Arth:o 38
Cnrritcr Contldcnclnl do Ex!UJ1c Pre11mlnar Jnternaelona.l
ll Salvo requerimento ou nutorl;o:nçi\o do dcpositnnto, o Es..
crltórlo Intornnclonnl c n Administração competente encarregada
do exame prellmlnnr lntornaclonnl não poderão, cm momento
algum, permitir n qualquer pcssan ou admlnlstrnçúo - com ex~
ceçilo dns Ropnrtlções cleltíui, depois do estnbcleclmcnto do reJn..
tório do cxnme preliminar lnternnclonnl - acosso, nos termos c
sentido do nrt. 30.4l, no dossier do cxnmc prcllmlnnr lntcrnnclonnl.
~> com rcssnlvn do parúgrn.to 1) c dos nrlis. 36.1) e 3) c
37.3) b), o Escritório lntcrnnclonn.l c n Adminlstrnção competente
cncnrrcgndn do exnmo prcllmlnnr lnternncionnl niio poderão dnr,
Rnlvo requerimento ou nutorl;o:nçúo do depositante, qualquer tn~
formnção t'Jllntlvn h expedição ·ou não-expcdlçiio do um relatório
do exnmc prollmlnnr lntcrnncionnl c retirada ou niio-retlrncln do
pedido do oxamc preliminar lnternnclonnl, ou de qualquer eleição.
Artlro 39
Cótllns, Traduções e Taxas pn~·;J. us Repartições EleltaR
1) u) Se n clch;Uo de um Estado contrutnntc tor rcnlizndn
antes dn explrnçi10 do décimo nono m~s n contnr da. dntn de
prlorldndc, o nrt. 22 não se npllcnrA n esse Estado; o depositante
rometert\ n cndn Repnrtlçiio eieitn umn cópia. do pedido lnklrna..
elonnl fexcokl HC n comunlcaçiio n. que se retere o nrt. 20 já houver
sido feltn> c umn trnduçt'Lo I tal como for prescrito) desse J)edldo
c U1e pagnrú lse ror o Cll/iO) n tuxn nnclonnl, o mais tnrdnr no
expirar um prnzo do vinte c cinco mcae.s contndos da. clnta. de
prlorldndc.
b) Qunlqucr legislação naclonnl podará, n tlm do executar
os atas n que se. refere a nlinen n), flxnr prn.zos que expirem
dcpol:i dnquele que tlgurn nn cltndn nllnen.
2l Os eleitos provistas no nrt. 11 .3) cessnrúo no Estndo eleito
com ns mollnlna conseqUOnclns que ns quo decorrem dn. rct1rndn
de um pedido nnctonnl nesse Estado, so o dcposltnnto dclxnr de
cxccutnr os ntoa n quo se retere o pnrt\grnfo 1) n) dentro do prazo
upllcl'lvol do ncordo com o pnrúgrnto ll n) ou 11),
3l Qunlquer Ropnrtlçt'Lo elcltn poderú mnntcr os efeitos previstos no nrt. 11.31 mesmo qunndo o dcposlt.nntc ni\o preenche
ns condições prcvlstn.'l no pnrt\grnto 1) nl ou b),
Artigo 4.0
SuspenHiiu du J~xtnno Nncionnl e doli Demnl11 Proccmsos
1> se o. clulçúo de um E.qtndo c:ontrntnnto tor ctctundn nntes
dl• explrndo o décimo nono mOs o'\ contu.r dn dntn de prloridndo,
o nrt. 23 nt1o .se npllcnnl n e&~c Estndo c HUI\ nepnrtlçõ.o nnclonnl
ou qunlqucr Repnrtlçflo uglndo cm nome desse Eatndo nlio eretun ..
ri\ o exumo o nüo ln!Cinri\ qunlquor ou~ro processo rolntlvo no
pedido lnternnclonnl, cbm rcllllnlvn do pnrá~trnto !11, nntcs do ex..
plrnclo- n prn:r.o npllct\vol do neordo .com •o D.rt.,sD..
!!l Nilo ob11tnntu ns disposições do pnrúltrnro ll, qunlquer no~
1mrllr,ll.o ohlltn, n pedido o~Jlrc&~o (Jo deposltnnto, podcri'L proceder

Outubro de1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

o. qualquer época no exumo o iniciar qualquer outro processo re..
tercnta ao pedido lnternnclonnl.
'
ArUgo 41

ModUJcaoiio du Reivindicações, dP.' DeMcrlçíw c do1
De~enboa nu Repartições EleitAs

ll O doposlt11nto deverA ter oportunldndo de modificar na
relvtmUcnçõcs, a dcllcrlç!lo o os desenho11, dentro do prazo prcvl:Jto, em cada Repartição eleita. Nenhuma. Ropn.rttçno clcltll podoró.
conceder pntent.e, nem 110 recuaar a. conccdil-la do oxplraçüo esse prnzo, sD.lvo autorlzaçüo expresso. do depositante.
2) Aa modlttco.çõcs nfio devem ir além da oxposlçlio da invenção que consta do pedido lnternaclonnl, tnl como foi dcposlta.do, .salvo se a legllllnçuo nactono.l do Estado eleito o permitir ex•

pressnmento.
3) As modlflcnçõcs doverlio respeitar a logl:ilnçli.o naclonnl do
Estado eleito em tudo quanto não for dl:iposkl neste Tratado ou
no Regulamento de execução,
4) Quando a. Repnrtlç!i.o eleita exigir uma tradução do pedJ..
do Internacional, o.s modificações deverão ser !elt.na na mesmo.
Unrua da traduçlio.
Arilro 42

Exame Nacional das Repartições Eleltaa
Aa Repartições eleitas que receberem o relatório do exame preliminar Internacional ntio poderão exigir que o àeposltnnte lhes
remeto. cóplna de documentos anexos no exame rel11t1vo ao mesmo
pedido tntcrnnclonal em qualquer outra Repn.rtlç!i.o eleita, ou que
ele lhes remetm. Jntormttçõcs relativns 110 conteúdo de tn.ls documentos.
Besultado do

CAPITULO

m

Dllpordçõcs Gerais
ArtJgo 43
Requerimento de Certos Títu1os de Proteçüo
o depoaltante poderú Indicar, de ncordo com o Regulamento
do execução, que seu pedido Internacional vtso. à conce.ssão de um
certlflenc!o de autor de lnvençúo, de um certlflcado de utllldade
ou de um modelo de utilidade c nüo à de uma pntcnto, ou à concessão de umn. patente ou certl!icado do adição, de um certlttcndo
de a.utor de Invenção ndiclonnl ou de um certltlcado de utilidade
adicional, em qualquer Estado designado ou eleito cuJa legislação
proveja a concessão de ccrtlflcndol) do autor de Invenção, di.' certltlca.dos de utUidade, de modelos de utllldndc, do patentes ou certitlcadoa de adição, de cortltJcados do autor de lnvençií.o adiclonal.s ou de cerU!Jcndos de utilidade ndlclona.ls; os etcitos decorrentes dessa Indicação acrfio determinados pela escolha crctua.dn.
pelo depositante, Pnra tlns de.ste artigo c de qunlquer regra que
se lho retira, o art. 2,11) nü.o será apllcó.vel.
Artigo .Jol
Requerimento de dois Titulas de Proteção
A tlm de que qualquer E:stado designado ou eleito, cuja leglalnção permito. que um pedido visando b. concessão de uma patente_ou qualquer um dos outros tiluios do protcçfLO mencionados
no a.rt. 4S possa visar IQ'uatmentc a um outro desses titulas de
proteção, o depo.sttnntc poderó. Indicar, de acordo com o Regulamento de execução, os dois titulas de protcção cuja concessão elo
requer; os e!eltos decorrentes aerlio determinados pelas lndlcaçõe.s
do deposltnnte. Para tlns deste artigo o art. 2,11) não ar:ró. npllcável.
ArtJro 45
Tratados de PatcnteK Rel:lomtls
Qualquer tratado que dLsponha. sobre a concessão de uma p'a..
tente reglona.l ("tratado de pntente reQ'Ionnl") c conceda a qualquer pessoa autorizada pelo art. 9 a depo.sitnr pedidoa lnternnclonals, o direito de dcJ)lsltnr pedidos visando à. concessão de tnl.s
patentes, poderá estipular que os pedido.~ lntcrnaclonnls contendo
a. desiQ'nnçii.o ou a eleição do um Estado :dQ'Jlntúrlo ao mesmo tempo do tratado de patente regional e do presente Tratndo, .sejam
deposttndo.s com vlstn.s h conce.ssü.o de patentes reglonnts.
2> A legislação nacional de um tnt Estndo designado ou eleito poderá. prever que qua.lquer dealgnnçüo ou elclc;Uo do citado
Estado no pedido lnt.ornacional seja conaldcradn. como 1ndlcaçúo
de que o depositante deseJa. obter uma pntente regionnl de acordo
com o tratado de pa.tente reglonnl.
Arllro 46
Tmduçiio Jncorreta do Pedido lntemaclonnl
Se, em virtude deu uma tradução Jncorretn do pedido lntornaclonnl o alcance de umn. patente concedida. cm decorr6ncin
c!esse pedido ultrapDSilnr o a.lcnnce do pedido lntC"rnaclonnl em
.sua. Ungun. orlg:lnal, as autoridades competentes do Estado contrntnnte coru~Jdcrado podcri!.o Umltar cm conseqüência. e do tonnn
retrontlvn o nlcnnce da. patente o declarar que é nula na medida
que acu a.lcnnce ultrnpas11o o do podido lntcrnnclonnl em aun
lingua. original.
Artlco 41
rrazos
l) O có.lculo dos prazos provistos nclito Trntndo .sori\ deter ..
minado pelo Rcgulnmento dto execução.
2) a) Todos os prazos estnbolecldos nos Capltulos I o II dcatc
Trntndo podoriio, fora de qunlquor revlsüo do ncordo com o art. oo,
l!ler modltlcndo por declsi!.o dos Estndoa contrntnntos.
b) A doctatlo é tomndn pcln A.~semblóln ou por voto por correspondllncia. o devorá sor unt\nlmc.
o) oa pormenores do processo serlio cstnbclccJdos pelo Ragu ..
Jamenl.o do execuçii.o,
ArUgc• 4K
Atrn11o11 na Obseni\ncla do Certos t•rnzos
1) Qunndo um prnzo estnbeloclc!o por este Trntndo ou pelo
Ro~rulamcnto de oxccuçiLo não for obsorvndo cm vlr~udo do lnterrupç!l.o dos serviços po11tnls, de pordn 011 ntrnso lnevlt.á.vciH do
correio, caso prazo neri\ comlidorndo como observado nos cnaoa
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previstos pelo Regulamento do oxecuçli.o o com a ressalva. do guo
dcvoril.o sr.r preenchidas a.s condições do prova. c outras condlçoes
prescritas pelo Reguln.mcnto,
2) al Qualquer Estndo contra.tnnte deverA, no que lhe diz
rMpelto, desculpar por motivos permitidos por sua lcQ'Islaçi!..o nnclonnl qualquer atraso na obaervO.ncln do um prazo.
b) Qualquer Estado contratante poderá., no que lhe diz respeito, dcnculpa.r por motlvo:s outros que oa menclonudoa na nUnca.,
a) qunlqucr atrn.so na observância de um prazo,
Artlro 49
Direito de Exercer Junto n AdmlnlatrllÇóe!l Internacionais
Qualquer advogado, agente do patentes ou outra pessoa que
o tenha o direito do exercer junto à. Repnrtlçlío nnclonal em QUI) o
podido lntemnclonal for depositado, terá. o direito do exercer, no
que conc:crne a caso pedido, junto no Escrltór1o Intcrnnclona.l, à
Admlnl:ltrnção competente encarrcgo.da dn pesquisa. lntcrnnclonnl
o à. Atlmlnlstração competente cncarregadn. do exame preUmlnar
lntcmnclonal.
CAPITULO IV

Serviços Técnicos
Artlro 50

Serviços de lntormaçiio sobre patentes
1) O Escritório Intcrnaclonnl poderá. tornecer serviços (neste
nrt1go denominados "serviços de tntormnçiio"), para o forneci ..
monto de informações técnicas o outrns informações pert1ncntea
de que dispuser, à base de documentos publicados, prlnclpnlmentc
do pa.tcntes e pedidos pubUca.dos.
2) o Escritório Intcmnclonal poderá fornecer esses serviços
de lnformnçüo quer dlrctn.mcnto, quer por Intermédio de uma. ou
vti.rlas Admlni:ltrações encarregadas da pesquisa lnternnclona.l
ou de outras Instituições especializadas, nnclonals ou lnternaclo..
nals, com ns quats houver conseguido concluir acordos,
3) Os serviços de lnformnçiio tuncionnrií.o de maneira. n tacJ ..
lltar multCI pnrtlculnrmcnto a. nqulslçà.o, pelos Estados contratantes que seja.m paises em via de desenvolvimento, do conhecimentos
técnicos o da. tecnologia, inclusive o know·how publicado dlsponlvel.
4) Os serviços de lntormnção poder!i.o ser obtidos pelos governos dos Estados contratnntcs, por seus nacionais e pelas pessoas
domlcUindns em seu território, A AssembliHD. poderti. decidir nm..
plla.r esses serviços a outros Interessados.
5) nl Qualquer serviço fornecido aos governos dos Esta.dos
contratantes deverá. I!Õ-lo pelo preco de custo; entretanto para os
governos dos Estados contratantes que sejam patses em desenvolvimento, o serviço serli !ornecldo abnlxo desse custo, caso a dJte..
rença. possa ser coberta. pelos benetlcios realizados com a prestação
de serviços n destlnató.rlos outros que os governos de Estados
contratantes ou pcloa meios mencionados no a.rtlgo 51,4),
h) O preço de custo n que se rcrcre a nllnea a deverá ser 1nter..
pretado como c'onslstindo nns dcspesns ncrcscldas às que a Repartição nncionnl ou a Administração enca.rreQ'ndn da. pesquisa lnternncionnl tiverem do Incorrer necessarlnmcntc para executar suas
tarctns,
O> Os pormenores relativos à aplicação deste arttso serlio rcgulnmentndo~ por decisões da. Assembléia e, nos limites que esta
tlxnr. pel08 grupos de trnlmlho que ela. vier n constituir para
esse tlm.
71 Se nsslm a julgnr necessário, a Assembléia. recomendará.
outrns modnlldades de nnnncinmento para completar as jó. esta•
bclecldns no § 5.0),
Artigo !ii
Assl5t6ncia técnico.
11 A Assembléia. lnstltulrú um ComJtõ de N!sistllnctn Técnico.
!denomlnndo no presente nrtls:o "o comltti"l,
21 al Os membros do Comitô serão eleitos entre os Estados
contrntnntes de modo n a.ssegurar uma representação a.dcqunda
dos pulses em vtn de desenvolvimento,
hl o Dirctor-Oernl convidnrá, por lnlcltttlvn própria ou a pc·
elido do Comltó, rep1·esentantes das organizações govornnmentnls
que se dediquem à ns:llstêncln tócnlca nos pnlses em via do descn\'olvlmcnto para tomnr parte nos trabalhos do Comitê,
31 nl o Comltó ser{L encarregado da organizaçüo e dn supervisão dn nsslstlmcia. técnica prestada nos Estndo.~ contratantes que
seJam pnil:cs em via de desenvolvimento, a. tlrn de desenvolver
seus .sl::;temn/1 do pnttmtcs, quer no nlvelnnclonnl, quer no rcg:Jonnl.
bl A nsslstõncln técnlcn compreenderá, entre outros, o. rormnçào de ospeclnllstns; o preparo de tócnicoa e o torneclmonto de
equipamentos paro. dcmonstrnçào c operação.
41 Em vlstn do flnnncinmento de projetas lncluldos no Amblto deste nrtlgo, o Escritório Internttclonnl tnrc\ todo o possivol
pnl'l\ concluir ncordos, ele um Indo, com orQ"nniznçõcs lntornnclounls de thmnclnmento e orgnnlznçõcs lntergovorm\mcntnls, p(lrtlculmmontt: cum n orgnniznçilo dn11 Nnçõe11 Unidas, as agonclns
dns Nnções Unidas nsshn como com ns Instituições especlallzttdas
du..~ Nnçõcu Unldn11 com compotôncln cm questões do nsslstêncln
técnica, nu11lm como, etc outro Indo, com 011 governos dos Estndos
IJencrlch\rlos ctn ns11ist.Cncln ttlcntcn,
51 Os pormenores relntlvos b npllcnçil.o do presente nrtlgo
/lerüo rcgulnmcnlados por decisões dn i\811cmblóin c, nos limites
flxndos pur eHtn I'IILimn, polos Q'l'llllOs do trnlmlho que ela. vier n
Instituir pnrn cs~o fim.
Artigo 52
nolnçOcs com outrns diHposlçõcs da Trntndo
Ncmhnma dlsposiçil.o 'doslc Cnpltulo afctnrt\ u.s dl11poslçõcs ti·
tmncelrna =ontldi\S 11011 dcmuis Cnpltuios deste Trntudo, Essas
di~JJO~Içõe11 nlio se uptlcnm n ostu Cu.pltulo nem à liUI\ cxecuçli.o,
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CAP11'ULO V
Adnllnhltrntlvo.fl

Dh~lwslçi\to~

Artigo 53
t\Hst:mbléla
ll al A ARHCmbl(\Ja st•rl\ constttulda pelo:~ Estados tontratn.n•
Us, ressnlvndo o nrLigo 57./Jl.
b) O governo de c:ula E:~tado contratante ser{l. fll\Jrcscntado
por um delc~t\do, que podcrti. /ler fLH.!I\.,tldo por auplcntc.ts, conae ..

lhclros c técnicos.
2l

o.) A Assembléia:

11 trnt.nrú. ele todns as questões referentes b. rnnnutençrio 'e
o.o desenvolvimento da Unh•o c à. npllco.çã.o dcst<t Trntndo;
11l dcsempcnhart\ n:-~ funções QUtl lhe torem expressamente
dcalgno.dn.s cm outras rt\spo~Jçõmi deste Tratado;
111) torncr.eril. no E5crltórto Intcrnactonnl dlretrlllcn aobre o
J)rcpnro das confcriinclua de revisão;

iv) cxamlnnró. c aprovarA oR relatórios c n:~ ntlvtdades ·do
rf!ln.Uvos :\ UntUo e lhu torneceró. dlrctr1zes útelll
sobre questões dn compctênr.ln dn t.rnlilo;
vl cxn.rnlno.ró. e aprovará os relatórios c ns atlvldades do
Comltõ Executivo consUtuldo de ncordo com o 1 0,0 e lhe tomccerá
dlretrlzes;
vi) decldlr6. sobre o progr:-Lma, adotnrá. o orço.mento trienal
dn União c nprovnn\ suas conta.~ ele encerrn.mento:
vil) ndoturá. o rcguln.mento tlnancclro dn União;
viU1 crla.rú. os comités c grupos de trnbnlho que jUlgar úteis
à renllznçUo dos objetivos da União;
1x1 'dccldtrá. qunl:s Estados nfio.contmtanLes e, rc.ssnlvn.do o
§ s,o quais orgnnlzaçõcs lnteq.covernnmentals c tntcrnaclona.ta
não governamcntnla podcrü.o 5Clr udrnltldoa àa suas reuniões nn
qualidade de obscrvnclorcs;
x) empreenderá. qualquer outra nção apropriada à canse ..
cussli.o dos obJctivos da Unlâo c cxecutnrá qunlsquer outrl18 fun ..
ç6es úteis no àmblto deste "l'rntado,
·
b) A respeito de qucstõc' que lnte·resscnl tguD.lmcnte outrll.S
Uniões administradas pela On::anlomção, a. Assembléia. estatulrá.
depois de ouvido o Comitê de Coordennçdo da. Organtzn.çdo,
31 Um delegado não poder:i. representar senão um único
Estado e nil.o poderá votar senão cm nome deste.
4l Cada Estado contrn.tnntc disporá de um voto.
~~ a.) A tnetade dos E<itados contra.t.nntes const.ltulrá quorum.
b) Se CSBC quorum não ror atingido, a. Assembléia podcr:i decl~
dlr; entretanto, tais declsóN1, com exccção daqucltLS que dlzem rea•
peito ll seu procedimento, niio se tornarão execut6rlo.s a. menos que
o quorum e n maioria requerida :seJam atingidos por meto elo voto
por correspondl:ncla. previsto no Rcgulrunonto de execução,
61 al Com rctisalva dC)s nrtlgo.s 47 .:n b), 58.21 b), 58.3) e
61..2) b1, as decisões da Assembléia serão tomu.diU com umo.
mll.lor1n de dois terços dos \rotos expresso/i.
b) A a'..lHtenção não 6Crt\ considerada como um voto,
71 Coso se trate de questões do Interesse exclusivo elos Es·
tados que Incorrem nas disposições do Capitulo II, qualquer re!e·
réncla. a.os Estados contrnta.ntes que tigurem nos pnrt1eraJos 4),
51 e 6) será. conslderndn e(Jmo u.pllc:'Lvel unicamente aos F_,tndos
contigurndos no Capitulo II.
8) Qualquer or[tnnlzaçfio hlterRoVcrnn.mcntal nomen.du como
Administração encnrrcgado. da pesquisa. lntcrnn.ctonnl ou como
Admlnlntrnção cncnrrcgndrl do exame preliminar lntcrJ?.aclonn.l
será. ndmltldtl\ como obscrvn.dorn nas reuniões da Aasetnblcta,
Ul Quando o número de E:ltu.dos contratnnteli ultrnpn.asnr
quarenta, n. Aliscmblélu cst.ubclcccró. um comitê E.'xecut1vo. Qm'l"
quer referência !cita ao ComltC ~xccut1vo no presento Tratado ou
no Regulamento de cxllcuçâo lndlcar;i. u. época cm que esse Comitê
foi catabelccldo.
101 Enquanto núo for estubclccldo o Comltõ Executivo, 11. As~
sembléla se pronunc1n1·n., n[)s limites do programa c do orçamento
trlennl, sobro os progrnmns e orçamentos anuais prCJlll.rados pelo
Dlretor..Ocral.
lll nl Enquanto não !ar estabulcclcto o Comitê ExccuUvo, o.
Allsembléla li(< reunlró. unm vez por ano cm 1!essfl.o ordln~rta, par
convocaçilo do Dlrctor~Ocral t', :;:l.lvo cm cnsoa cxcepclonnls, du ..
rnnte o mesmo perlodo c no mcnmo locl(! que o Comltl• de Coar..
dcnuçúo da On::nntzaçfio.
bl Oepolll do estabelecimento do Comltô Executivo, a Assem·
blóla se reunirá umn Vl•Z cada trC11 nnos f!m sessão ordlmirln, por
~onvocnçào do Dlrctor~Ocral c, sulvo em casos cxccpclonaln, dU·
rantc o mesmo perlodo r. no mesmo local que n A:s:Hllnblóln. geral
dn Orgnnlza.çüo.
cl A AS11Qmbléla su reuntrn cm set~são cxtrnordinó.rla por con~
vocnçfi.o llXPNtldn polo Olretnr.Qcral, n pedido do Comit~ Executivo
ou a pedido do um qunrto dmr Estlulos contrntnntes.
121 A Asscmbléln adntmà seu re&'Ulnmcnto Interno.
ArUro 5-1
Con'lltê Ext~cutlvo
1l Depob que u Asijemhlt\ln houver cstn.bolccldo um Comltô
Exccutlvo, o mesmo flrará 11ujnit.o iL!I RCI;:Illnt.cs d!Rposlçõos:
2) a) Ressalvado o nrtlgo 57 .Rl, o comltCl seró. conaUtutdo
peloll Estndo:s eleitos pcln l'\59crnblóla dentre 011 EBtndos membro•
desta última.
bl O ~tnvprnn dt• r.uda P:~!IHlo m••mbro do Comlt~ Executivo
•'
H'riÍ r•~PI'•· ·' '. 1
1;•11 • , t"ri1 ~~~·r :l:l!Jl.~Lidl1 pCir
liUpil'IILet:, l!•lt·" ;,
31 O núm•'I'Ct dn .. J .. t:<•Jo·, u~>•rlllmm do comiW Executivo cor~
rc!spondcri\ a um quarto ilt1 loÚJtw~o doa g~tudnu mombroR da. Ali~
aemblóln. No cúlcnlo tlu•1 •L:o:.t:nln.·t lL IHJI'cm clitnlmlccldltll, o IHlldo
Olretor~Oeral
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restante u.póa u. dlvlaâo por quatro nll.o scr6. levado em conaide ..
ração.
41 Na oetu~lii.o do. elelçii.o dos membros do Comitê Executivo
n Assamb161n levo.r4 em consideração uma ropo.rtlçAo googró.ttca
equltnttvn..'
51 oa) Os membros do Comltlr Executivo permanecarAo om
seus po11tos n. pnrtlr do encerramento da seaailo dll Assembléia
durante n quo.l toram eleitos nté .o tlm da seaaft.o ordlnârta 11e ..
gulnte do. Aasembléln..
b) Os membros do Comltll Exoeutlvo serAo reele8'ivela num
Urult~ mt'L;ctmo de dois terços deles.
·
c) A Assembléla. roiJulllmt'!ntn.rã o.s modo.Udades do. eleição e
da. reeleição eventual doa membros do Comttl! Executivo,
6) a) O Comitê EXccuUvo:
1) pr~Pnrarã. o proJeto de ordem do dla do. Alsemblóla.;
1U aubmeteró. à Arlaemblóln propostas relativas aos projetas
de programa e de orçamento trienal dn União prepo.rlldoa pelo
Dlretor·Ocral;
·
1UJ pronunclu.r-se~t.., dentro dos llmites do. proBrama e' do
orçamento trienal, sobre 011 programo.s e orçamentos anuala pre..
pnrados pelo Oiretor~Ocrnl;
·
lvl submeterá. à· Assemb,léla, corn os comentó.rlos nproprta...
do.s, os relo.tórios periódicos do Olrctor.. Qeral e 011 relatórios UlUB!a
de exn.mel\ de contp.s;
v> tomará todos na mcdldilll Utels nccessi\rlna à. execuçAo do
programa da União pelo Dlretor.. QerDJ., de 11cordo com n.s decls6c:a
da. Assembléia., levando cm conta D.ll clrcunstll.nçlau auratdaa entre
duas sessões ordlnàrllls dn. dita Assembléia; ·
vl) executar~ todM a.a da'maJa tArefas que lhe torem atribui..
dn.a no àmblto deflte Tratn.do.
bl Sobre ns questões que Interessem Igualmente outraa 'uniões
admtnlatro.dtLS pela Organização, o Comltâ Executivo esto.tulr6.
depois de ouvido o Comltê de Cpordenaçi1o dll Orga.nlznçll.o.
7) a) O Comitê ExecuUvo .reunlr..ae .. 6, uma vez por ano em
acssCLo ordinária, por convoCo.çll.o do Olretor~Gero.l, tanto qunnto
poaslvel durante o mesmo pertodo e no mesmo local que o comitê
de coordennção da Orgo.n12ação,
.
.
b) O comitê Executivo reunlr..sc-ã em aeiaA.o extra'oreltná.rl.a,
por convocação expeeltda pelo Dlretor~Gera.l,. quer por ln1claUva
deate ú!Umo, quer a pedido de seu preslden~ ou ele um quarto de
seus membros.·
8) a) Cada Estado membro do Comitê ExecuUvo dlaporé. de 1
um voto,
·
b) A' mcto.de elos Estil.elos membros do Comitê txeCuUvo cona ..
tltulrã. quorum.
c) Ae. dcclaõaa. 1crAo tomu.dlLII por maJorta: almplca dOI votos
.expreasoa.
•
, .
d) A abstenção iifio ser(L coDstderadn. como um vóto.
e) Um delegado não' poded. representar aenão um único Ea~
·\o.do e não poderá votar senão em nome elo mesmo.
9) Os !atados contro.tnnte.s que nll.o torem membros do co..
mltê Executivo aerAo admitidos 11 sua.s reuniões na. qualidade de
observadores, o.~~tm como quo.lquer orgnniZD..çAo lntergovemnmen..
tal nomeada c~mo Administração encarregada da peaqulso. ln..
temnelonal ou como Admlntstrn.ção encarregada do exame pre.
Umlnar tntemactonal.
10) O Comitê Ex.ecutlvo ndoto.ri\ aeu regulamento Interno.

Artlro ss
Escritório Intern11clooal
1l A:J tarefas admlntstrnt1vn.a que competem à. Unllo aer4o
desempenhadas pelo E:cr1tórlo Intemac1onlll,
2l O Escritório Intemaclonlll determlnnrú o aecretnrlndo do.s
dlvensos órgãos da 'União.
3r O Dlrctor~Oero.l será o ma13 alto :lunclonã.rio ela lJnlll.o
a seu representante.
·
4) O Eacr1tórlo Internacional publlco.rá umn Gazeta e ou.. ·
trn.a publlcações previstas pelo Regulamento de execuçAo ou pela
Aaaembléln.
5) O Regulo.mento de execução ellscrtmlna.ró. oa serviços que
B.!l Repnrtlções nactonnls deverão prcstnr o. tlm da prcstn.r wJs ..
t6nc1a n.o Escritório Internnclonal, àa Adrn1n1atl'f?.Çõea encu.rrep..
daa ela pesquiso. lnterna.ctanal e l1.s Admlnlstrações encarregadas
do exame prellminar lnternnclonnl no. execução du tnretu.a de·
.
terminadas por auto Tro.to.do,
G) O Dlretor.. Qeral e qunlquer rnonibro do qundro de peii&Oill
que elo deatgnar, tomari\o po.rte, sem direito a voto, em todas n.s
reuntOoa dn Aaaembléla, do Comlt6 E:xccuUvo a de qualquer outro
com1t6 ou grupo de trnbnlho criado em tunçlio eleste Tro.tado ou
do Relf\Üilmento du execuçCLo. O Plretor..Qeral, ou um membro do
quadro ele pessoal que elo designar, .!lerA, por direito de oficio, se·
crot~rlo desaas órBAoa.
·
7) o.) O Escritório Internn.clono.l prapnrar~ ws contorênclna
de rovlsAo de acordo com a.s ellrotr1zeu da AB!Iembléla e cm coopomçAo com o Comitê ExecuUvo.
b) O Eacrltório Intcrna.ctonn.l poderD. con11ultar organtzao6e11
Sntcrsovemamentnls " lnternactonala nAo govcrnnmentnla .sobre o
preparo dM conter6nclu de revlsAo.
o) O OINtor.. Qerlll e na pessoas por elo desiKnn.dM, toma.rG.o
~~~do~am direito n voto, nns deliberações das conter6nclas c:te
8) O Escritório Internnclonal executn.r6. todD.II a.a dema!s tn,..
ratu que, lhe toram n.trtbuidM,

Artlgn 50

Comitê dn Coopernçri.o Técnlcl\
ll A ABBembléln ·clltnbclt'Ccrt\ um Comttô de CoopornçAo T6c ..
ntcn (denominado neste artigo "o Comttll"),
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2l a) A Assembléia dotennlnn.rá n. composição do Comtlll o
lho nomeará. os membros, lovn.ndc em contn uma represcntaçM
eqültntJ.vn doa p11.1Bes em via de desenvolvimento.
b) Ali Administrações cncnrrcgada.a da peaqulan lntemaclonnl
ou do exnmo prcllmlnB.r lntcrnnclonn.l scrll.o membros ex offlcJo
do Comlt6, Quando uma. ta.! Admln!atrnçti.o ror a RepnrUçlLo na ..
clonai de um Estado contratante, este nAo poderá. ter outro ropro.sentnnte no ComiM.
•

c> Se o número doa Estados contrnta.ntes o penntttr, o número totlll dos membros elo Comlt6 será. superSor M dobro do número

dos membros ex ortlclo,
d) O Dlretor·Gerlll, J)Or 1nlclatlvn própria ou o. pccUdo do Co·

mlté, convidará represent.o.nte11 das organtznções lnteresaada.s em
participarem dB.!I dlacussões que Ul.es pnrccerern lmportante3,
31 O Com1t6 tem por tlm contribuir, por melo de a.vlsoa e
recomendações:
U po.ra. melhornr cohat.o.nternente os serviços previstos pOr
cate Tra.tad.o;
1l) para obter, tendo em vista a exlstA;ncla de vl\rln.s Adml·
nlstra.ções encarregndu da pcsqul:Jn Internacional e de vArt!LS Ad·
ministrações enca.rreg:ndas do exrune preUmtnn.r lnternnclonal, que
sun documentação e .seus métcdos de trn.balho seJa.m tlio uniformes quanto poaslvel e que llllUs relatórios sejnm uniformemente
da melhor quD.lldade passivei;
un a convite da Auembléln ou do Comitê Executivo, para
resolver os problomaa técnicos espcctn.lmonto apresentados peln
lnsUtulçAo de uma única. Admlnl!trnç(Lo encarrega.da da pesquisa
internacional.
4) • Qualquer Elltndo .contratante e qualqoer orga.nl.za.çAo ln·
temaclonal Interessada. poderão Incumbir o Comtt6, por escrlto,
de quoatões de .sua compctêncln.
51 O Comitê poderá remeter aeull avii!IOS e 1!1\Jtlll recomenda...
ções ao Dlretor·Oeral ou, por lntermécUo deste último, à Assembléia, ao COmitê Executivo, a todo.a aa Admlnl.strações encarre..
gado.1 da pesquisa tntemaclona.l ou do exame preliminar lntar..
nacional· ou a. a.lguma.a delll8 e a. todo.a as Repart1ç6es receptcraa
ou a algumaa delas.
6) a) O Dlretor~oeritl remeterá sempre a.o Comltll ExccuUvo
o· texto do todos os avlaos e recomendações do Comitê, Poderá.
Juntar aos me.smos seus comentários.
b) O Comitê Executivo. poderá. expressnr suaa opiniões 11 res ..
peito de' qualquer a.vtao ou recomendação ou :1. respeito de qulllquer outra attvldade do Comltb e poderá. soUcttnr a tstc úlUmn
que es~ude questões de aua. competência e a apresentar um rela~
tórto sobre a.s mesmas. O comitê Executivo poderll. aubmeter a.
Assembléia., com comentArJos Q.proprtados, os c.vtsos, recomendações e relo.tórios do Comitê,
71 Enquanto não for estabelecido o Comitê .Executivo, u refer6ncta.s ao meamo, a. que se retere o pnràgru.l'o 6), scrll.o consideradas como reterentel!l b. AS!ombléla,
8) A Assembléia decidirá sobre os pormenores relativos ao
procedimento do Comité.
Arllro 57
Finanças

ll' a> A União terá um orçamento.
b) O orçamento da. trntão compreenderA as receitas e 1u despesas próprta.s da União assim como sua contrlbulçi\o para. o or~
çamcnto das despesa..s comuns luJ Uniões admtntatratlvBB pela Orge.n1r.açG.o,
·
e} Serão consldernda..s como despcsns comuna às Uniões as
despesas que não torem ntrlblÚdas exclusivamente à Unlú.o, mas
também n uma ou vArina out1'11S Uniões a.dmlnlstmtlvns pela Orga.nlza.ção, A parte da União nessn..s dcsposa.s comuns serà proporcional ao Interesse que tala despesas lhe· apresentarem.
:u O orçamento dll Unido serA determinado, levando em con·
ta. as exlgêncltls de coordenação com o.s orçamentos dna outrua
UnJões administradas pela. Orgtmlznção.
:n Ressalvado o po.ràgrafo 51, o orçamento da. União será fi ..
nanclndo pelos scgu!ntes recursos:
11 118 ta.xns e quantlns dcvldll8 pelos serviços prestados polo
Escritório lnt~:mi!Cional à cantil da União;
11) o produto dn venda. das publicações do Escritório Internacional a respetto da UnUI.o tt os direitos tocantes a essas J'IU·
bllca.çõcs;
111> as don.çõea, oa legados e na subvenções:
tv> as nlugu~ls, juros e rendimentos diversos.
' 41 o montante daa taxas f'l quantias devidas ao Escritório
Internacional ASSim como o preço de vendn de sun.s publlcaçõna,
aerAo fixados' de modo a cobrtr normnlmenttl todna as despesu
cnusnd1UJ 11>:) Escritório Internacional :>ela. admlntstrnçlt.o de$to
Tratado.
lU u) Caso um exerclcJo orçamentário seJu. encerrnda com
d~rtctt, os Esta.dos membro:s, reaaalvn.dus M uUneas b) c c), for·
necerlio contr1bulç0os para cobrir esse déficit.
b) A AIUiemblóla deterrnlnaró. a contrlbulç(l.a de cudn Elltndo
contra.t.a.nte, lc.va.ndo na. devldl\ conta o nUmera de pedidos tnterna.ctonnls remeUdos por cnda um deles no decorrer d? ano
em qucatAo,
c) Se o dótlclt puder ser· coberto provlsoriiUilente no todo ou
cm parto ou por outros motos, a Asscm"blóla poderâ re!Olver CO•
munlcd~los e nll.o aollcltnr contribuições aos Eatndos contra.tnntcs.
d) Se 11 slt~a.ç!\o tlnancolra da Unido o permitir, a /t.ssembl~la
poderá. decidir que todna na contribuições teltns de acordo com
a allne!l ai scjnm rce:nbolsndM nos Estados contrat!Ultoll que as
tiverem tclto.
e~) ao algum Estado contrntantc 1it\o houver fornecido .!l\111
contrlbulç!!.o conforme n. nUnca b} dentro de um prazo do dois
nno11 contndos dn. dnta cm que foi cKiKidll. por dccbiiio da A.aaom·
bl61a nllo poderá. exercer eou direito do voto em nenhum dOII
OrgD.Os da untno, Entrotnnt.o, qunlqucr 6r1:no dn Unt(l.o poderi\

autorizar um tal EBtndo ~~ con~ervnr o cxercicJo de seu direito de
voto dt.ont.w do dlto órrt1\o ('nqunnto Chtc último julgnr tlue o o.tm-

ao tor decorrente de cl;cunstfmclas cxccpclooa.ls e tncv tt\veis.

61 No cnso de o orçumcnto não ~wr ndotndo notes do lnlclo
de um novu oxcrclclo, o orçamento do nno precedente tiCrá rena ..
vado 'de ru~ordo com ns modnlldudl.'s prcvtstn.~ pelo re(Julamonto
tlnancr.lr~,

71 nl A Unló.o po~11ulrU um fundo rotaUvo comtttuldo por
um único dtlpóstlo dctuado por cactn Estudo contrnt.nntc, Se o
tumJ(J vier a. .ser dctlchmtc, a Asscmblt1l:t tomnrá os mcdldna ne-

ce.utulns a seu prcl!nchlmento. SI! uma 1mrte desse rundo não ror
mnla ncces:lúrln, fitm\ reem"bOIHadn aos Estados contratantes.
bl O m.:ntnnte do depósito Inicial de cuda Estado contratante no fundo cltlldo aclmn, ou de :mu. pnrtlclpnçií.o no seu aumento
serA flxndo poln Asscmblóln de acordo com principio.'! scmelhnntes
noa proVIHOOs no pntórtl'nfo 51 bl.
cl As modalidade!' do depósito seriio determinadas pela Aa·
scmbléln por proposta do Dlrtotor~Ocral c dcpol..ol de consuiUI.do
o Comitê de Coordenação da Orgnntzuç'La.
dl Todos oa depósitO:~ serão proporcional:~ nos montnntes de·
po:dtudos por cada F.stndo contrntnnte, Ievando~11e em conta ns
datas deflllt:s depósitos.
fil a) O acordo de 6Cdc concluido com o Estado no território
do qual a Orgunlzação tom sua. /lede prrvê que, se o fundo rota ..
Uva for Jn.suficicnte, e::~sn Estado concederA adlnntamentos. O
montante de$11es ndl::mtnm,mtD:> e a~ condlçôr.s: cm quo o:> mesmos ,do concedidos serão objdo, em cada. caso, de acordos separa.dos entre o Ellta.do tJm causa c n OrgantzaçiLO, En\IUanto estiver comprometido a conct~dcr adhmtn.mentQ.~ C.'l:>c Estado disporá,
·~x ot~lclo de um assento nn As~embléla e no Comité Executivo.
b I ,O Estudo n que se rch!rc a. alinea ai t: a Orgnnlznção, terao, cnda qunl, dlri.!ltD de declarar o compromisso de conceder
adlantamuntos por melo de a.vlso escrtt.o, A rtcclaraçúo terà efeito
três :mo;; após o tlm do ano durante o qunl ela tol notlticado..
pI O f!xnme das con tn.s será dctermino.do, de acordo com
as modu.lldndcs prcvl.stn.s pelo regulamento financeiro, por um
ou vArias Jo:stados,contrntantcs ou por rlscnls externos. Serão, com
o seu cunnentlmento, de.slgnndos pulo Assembléia,
ArUgo SR

lkrulame~to de execução
1) O Regulamento de execução, anexo no presente Tratado,
contém regrM relativas:
O a quc:;tões a rc.!ipcito das quahi o presente Trntndo reporta.
exprcmmontc ao Reguln.mcnto de execução ou estu.beiece expressamente que constituam ou constltutr{lo objeto de prescrtçõe:~;
111 a. qualquer requlslw, assunto ou procedimento de ordem
lldmlnlatrntlvn:
lU I n qualquer pormenor Ulll a eXCCllÇÜO dn.:l disposições deste
Tratado.
2) D.) A Assembléia. podcró. modltlcnr o Regulamento de
execuçrto.
b) R.es.'lnlvn.do o pnrágrnfo 3), ns moditlcnçõcs exigirão a
mn.torlu. de trCs quarto:; dos votos expressos.
3> ll) O Regulamento de cxecuçi1o especlficnrà ns recriUI que
só poderão ser modUir.udn3:
·
I) por decl.'i:\o unânime, ou
1ll se nlto houver surgido qualquer dc3acordo quer de parte
de 11m dos Estados contratantes cujn Rupnrtlç1\o nac\ono.l tun ..
c1one comn Administração encnrre~tndu dn pesquisa tntemactonnl
ou do exame preliminar 1ntcmnclonnl, quer, quando uma tal Ad·
m1nlstrnçdo tor umn. organização tntergovemnmental, de parte
do El'tado contrntuntc membro de:>.ia onnml:tnçflo com ma.ndnto
dos demais Estados membros reunidos no on;unU!mo competente
dcsa:~. orgn.nlzaçiio, especl!lcnmcntu pnra e~sc tlm.
b) A fim de que qualquer uma dcsSU..'I regras possa ser ex1·
mlda no tuturo das cxil{ónclns dutcrmlnndns, surti. necessàrlo que
11a condições estabelecidas nu. nlincn a)!) ou al11) tenham sido
preenchidas.
e) A fim de quu qualquer regra pOS81l ser tncluldn no futuro
cm que umn ou outra cta:1 cntegorln11 menctonadns no. nUne11 ll),
aerà neecr.EÓ.I'IO um con.sentimcnto lm{mhnc.
4) O Regulamento de cxecuçti.o dutcrmlnnrá. que o Dlrotor·
Geral baixe Instruções Admln!Jtrntlvus 5ólb o controle da Assem ..
blél•.

61 Em caso de dlscrcptmc1a entre o texto do Tratndo e o do
R;egulamento de execuçi\o, prcvulecero. o primeiro.
CAP1TULO V!

DlverG"ênchts
Arth;o tí!l
Dlverg~ncia~
Rcs~alvado o u.rtluo 0-1.5) quo.lqUcl' diV\lCH"ÓIICil\ entre dois ou
mais Estn.dos contrnt1Lntcs u rc:melto rtn lnterprotnçUo ou a o.pll·
co.çã.o do pre:ltlnW Trntu.do o do HI!J\'Ulamcnt..o dl! ext•cução que não
soj11 roiiOIVlda por melo de nuJ:ocluçiiO, poderil ser lovudn por qUIIl..
quer unl doa Jo:Stados cm cnustl à Corte Internacional do Justlçn
por melo de potlçt\o, de acordo com 011 Eutntuto~ du. Corte, a menos
que 0:1 E11ta.dos cm cnu11a concorcll'lll com outru ro1·mu. du soluqU.o.
O EsurJtórlo Intcrnuclonnlliur~ notlflcatto pt•lo !MUdo contrntnnte
requerente d11. vt~::üucla Httbmotlda ü curte, ns:;lm lnformnndo os
domnls f~tndos contrntnnt~1s,
CAP1'111LO VU

Hrvl11flo I!

1\tndlfh!lt~·iu·~

Artl~o

tlll

ncvluiw do 'l'nll.adu
11 o presento •rrntudo tlodcn~ son·t·:· n•vJM.)cll pcrlótllctiS, JlOI'
muto do conrurüncta:~ c11pec!a1~ tlu:; Ehtadu·; runtratn.nlt•s.
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Arllp 114

21 A convocação de uma. conferência de rcvtaft.o aertL dcclcUdo.
pelo. As!cmbléln,
3l Qualquer org:nnlzu.çAo 1ntcrgovernamental nomt>tLdn como
Admlnlatrnçào encnrrcgnda da. pesqulsn lntema.etonal ou como
ndmtn!Atrl\çi\o cncnrregn.da do exnmt1 preliminar lntcmaclonnl serfl.

admitida a qualquer confel't'!ncla. de rcvlaOO n11 qunllda.:ie de ob..

aervndora.

41 O! artJgoa 53.5>, 0) e lll, 54,55.41 o. 8), 56 e 57 pudcrft.o aer

modUicado!l quer por umn conterlmcln de reV18Ao, quer de acordo
com ns disposições do artigo 61.
Artlp RI

Modlflcnçào de certns disposições do Tmtatlo
lia.) Propostas de modltlcaçi\o doa artigos 53.5), Ol o 111, 54,
55.41 a 81, 56 e 57 poderão 11or nprcaentn.dna por qualquer Estndo

membro da Aaaemblóla, pelo Com1t6 EXecutivo ou pelo Dlret.orOcrnl.
b) Easna propostas serlio comunicadas pelo Diretor-Oernl nos
Estados contratn.ntes, pelo menos seis meses antes do serem submeUdEUJ ao cxtune da Aasombléla.
2)al Qualquer modltlcnçdo dos artigos a que se retere o partl.cmto 1l, se ró. adotn.da. pela. Assembléia.
b) A adoção requlrini três quartos dos votos expreasos.
3lal Qualquer modificação dos artigos a que se retere o pDJ'á..
grtl.fo 1) entrara em. vigor urn môs del)ols de reeebldo.s pelo Dlretor-Ot!ral ns notificações por escrito de aeeltaçl!.o, dc:ldlda de
acordo com os respectivOs regulamentos consUtuctonats, p;r parte
de tr"s quartos dos Estados que eram membros da Asse.nblMa. na
oca.aULo em que a. modltlcaçã.o fol adotadn,
b) Qualquer modttlca.çlío desses nrtlgos assim a~elta. obriga
todos os Estados que torem membros da. A!Sembléla D[L oca.sUi.o
em que a., modltlcu.ção entrar em vigor, ficando entendido que
qu11lquer modttlcn.cl!.o ·que aumento a.s obrigações ttnancclraa dos
Estados contrato.ntes não obriga senão aqueles dentre eles que
comuntcu.ra.m sua. aceitação' do. dito. modttlcllÇli.o,
c) Qualquer modltlco.çã.o aceita de acordo com o. n.1:nca a)
•obriga. todos os EstadOS que se tarna.rem membros da Assembléia
depois da data. em que a modificação entrou em vigor, de acordo
com a allnen a),
CAPITULO VIn

Dlspollções Finais
Al'llp 62

Modo.Udades segundo as quais os Estados poderão participar do
Tratado
11 Qualquer Estado membro da. União Internacional para Proteção da Propriedade Industrial poderá. pa.rttctpnr do presente
Tr<~.tado por melo de:
h sua. o.&~lnntura. seguida. do depósito de um Instrumento de
rntltlcação, ou
lll o depósito de um instrumento de ndesO.o.
21 os Instrumentos de rati!lcação ou adesão serão depositados
junto ao 'Oiretor-Gcral.
3l As disposições do u.rtlga 'H do Ato de Estocolmo da Convenção de Paris pnra Protcçiio da Propriedade Industria.! npUcarse-à.o a.o presente Tratado.
41 o parágrafo 31 nl!.o poderá., em caso algum, ser interpretado como tmpllcnndo o reconhecimento ou a aceltn.ção t4clto. por
qualquer dos Estados eontra.tantes dn situação de fato de qualquer
território ao qual o presente Tratn.do se tenha tornndo apUJ:ó.vel
por um outro Estado contratante em virtude do citado parágrnto.
Artl,o 63

Entrada em vigor do Trn.tndo
1Jal Ressulvada.s ns dlsposlçOcs do pa.rágrn.!o 3), o presente
Trato.do entrnrll. em vigor três meses depois que oito Estados
hP.Jrun depositado seua Instrumentos de ro.tltlcaçdo ou de o.desAo,
contanto, porém, que pelo menos quntro desses E:Jtndos p.·eencha.m
uma das condlçõe.s 11egutntes:
ll o nómero dos pedidos deposltndos no Estndo em causl\ seja
superior a quarenta mil, de acordo com o...s estntlstlcn.s anuais
mnls recentes publlcndna pelo Escritório lnternn.clonnl;
11) os nnciona.1a do Estado llm cauaa. ou o.a pesson:t nele domtcutndo.s, contonne as estatistlca.s IUlUals mata recentes publicadas
pelo Escritório Internacional, haJnm deposltndo cm um pais c•1tro.n ..
gclro, pelo ·menos mil ped.ldos;
Ull a Repnrtlçll.o nnclonn.l do Estado em co.nsa. hnjn recebido
de nactonnls de pnlses estrangeiros. ou de peSBOna dom1cuta.da.s cm
tais pnlaes, confonne o.a esta.tlstlcas a.nuais ma.ts recentes publlcn.das pelo Escritório Internacional, pelo menos dez mil pedidos,

b) Para. os t1ns desta allnoa, a. express!io "pedidos" nll.o cnglobD.
oa pedidos de. modelos de utllldn.de.
2l Resanlva.do o pa.r{Lgrafo 31, qualquer Estncio que nA.o part.lclpnr deste Tratado n11. ocaaiAo da entradn om vigor como o prtl ..
coltun o parAgrafo ll estaró. obrigado por este Tratado Lrõs mo!los
depois da datl~ em que ele houver deposttndo seu Instrumento
do raU!IcnçO.O ou do 11dcsll.o,
31 AB dlsposl~·Ocs do Ol1pltulo II c dna regra.s correspondentes
do Regulnmont.o de cxccuç!l.o nncxo no presente Trntu.do nAo 11t'L0
todavia a.pllcá.vcls 11enlío nn dntn cm que tr6a Estados que hn.!Ml
preenchido pelo monos umu. das condições enumorndns no par(l. ..
w:ruJ'o ll tonhnm se tomado pnrtlclpantl!!l deste Trntado, som
dcclnror, em obodiQnclu no artigo 64.ll, que nllo .~c consldernm
obril{lldCUI pelWI dl.~r;~lçõoa do Cnpltulo II. Essu duta, ontretnntn,
nllo poderá ser 1mturtor n di\ entndn cm vigor lnlctuJ, de ncordo
com o parâ1:ruro ll.

Ressalvas
~Ja) Qualquer Esto.do poderó. declarar nll.o se consldcrnr abri ..
ga.do pclM d.lsposlções do Cnpltulo n.
bl Os Estados que ttzcrcm umn dcclnrnçll.o segundo a aUneo. a),
nt\o serão obrigados·pclas dtaposlç6es do Co.pltuJo U e peliUJ disposições correspondentes do Regulo.mento de execução.
2lal Qualquer Estado que nll.o houver feito uma declnrnção
seg'Jndo o pa.râgrnto I>nl poderá. declnra.r que:
11 n!l.o está. obrigado pelo.s disposições do art:tgo 39.1) relativo
b. remessn. de umn cóplo. do pedido lnternaclono.l e de uma. tradução (tal como é prescrita) deste último;
Ul a obrigação de suspender o processo .nacional a. que se
retere o a.rtlgo 40 nll.o Impede o. publlcaçli.o, por sua Repartição nacional ou por Intermédio desta.. última., do podido tntcmaclonu.l ou
do umn tradução do mesmo, tlcnndo, entretanto 1 entendido que
e511e Estado não estará. dispensado das obrigações prevlstea nos
nrtlgoa 30 e 38,
b) Os Estndo.s que tborcm uma. tnl doclnraçli.o nílo ficam obrigados scnl!.o cm conseqtlêncin da mesma.
3lal Qun.lquor Estndo poderá decla.rn.r que, no que lhe diz
respeito, a publlcnçli.o interna.clonn.l de ped.ldos interna.ciono.ls nAo
é obrigatória,
b) Quando, depota de eXJ11rado um prazo de dezoito meses
coritados da dntn de prioridade, o pedido Internacional n'!o contiver
senAo a destgna.çt\o de· Estados que fizeram declara.c;Oes de acordo
com. a nllnea a), o pedido intemu.clonnl não será. pubUcndo con..
forme o artigo 21.2.
a) No caso de aplicação dna disposições da altnen b), o pedido
tntemaclono.l scró., entretanto, publicado pelo EscrtUJrlo Intemaclonnl:
U n pedido do depostto.nte: de acordo com o Regulamento de
execução;
U) quando um pedido nacional ou uma po.tente bo.seo.da no
pedido Internacional terem publicados pela Repartição nacional de
todo Estado des1gnado. que tenha feito uma declaração de acordo
com a allnea a) ou em. nome dessa Repa.rtlçi\o, dentro de breve
prazo depois dessa publlco.çiio, nunca. porém antes de dezoito meses
depois da dnta de priorldo.de,
4lal Qun.lquer Estado cuja legislação nnclonal reconheça a
suas pntentes qualquer etclto sobre o estado da técnica a contar de
uma data anterior. a. dn publlcaçiio, mas não wlmlle, para. os Uns
do estado da. técnlcn, a. data de priorido.de relvlndlcnda de acordo
com a Convenção de Paris para Proteção do. Propriedade Induatrial na. da.ta do depós1to etetlvo nesse Estado, poderá declarar
que o depósito, tora de seu território, de um pedido lntemactonnt
que o designe não será asstmllndo a. um depósito efetivo em seu
território para nna do esttl.do da têcntca.
&

bl Qunlquer Estado que tenha telto a declnraçAo a que se retere
a.linea a.) nüo serA., dentro deste Umlte, obrigado pelo a.rtlBO

11.3),

c) Qualquer Estado que tenha feito a decl~rnçli.o mencionada.
na. alinoa &) deven\, ao mesmo tempo, dcclo.rar por escrito a data.
a. po.rtlr da qual e na condlçOca em que o efeito aobre o estado
dn técnica de qualquer pedido lnterna.clonal que o designe se produzirá em seu território. Essa. declo.raçiio poderá ser mod.ltlcada. a
qualquer época por notltlcação endereçndn no 'Otretor-Oera.l.
Sl Qua.lquo·r Esto.do poderó. declarar que não se considera obr1gndo pelo nrtlgo 59. No que dlz respeito a qunlquer d1verg6nc1a.
entre um Estado contratWlto qlle tenha. feito uma. tnl decla.raçAo· e
qualquer outro Estado contratn.nte, niio serão apllcó.vels na dlsposlçOcs do artigo 59.
6lp.) Qualquer decln.ro.çdo tolta. de acordo com o presente artigo de ·crá ser por escrito. Podcr4 acr teltn ti. épocn da a.salnatura
do pro:::ente Tratado, na ocnslll.o do depósito do Instrumento de rnUtlco.ção ou de a.dcsli.o, ou, snlvo no caso sobre o qual dispõe o
parágrafo 5J, pDsterlormente, a qualquer época, através de notl1'1·
co.ção endereçndn ao Diretor-Oernl. No co.ao da clt&da notltlco.çao,
a decla.raçilo produzirá efeito sehi meses após a. data d:l receDI·
mento da notltleaQiio pelo Dlretor-Oeral e não atetarú. os pedidos
lntemnclonats deposlta.doa nntes de expirado esse periodo de seis
mCHes.
bl Qualquer declnraçfto fC'ltn de acordo com o presente artlgo
poderA ser retirada a qun.lquor épOca. por notltlcnção endereçnda
ao Dlrctor-Oern.l. Tal retirada tomn.r-se-ó. efetln três meses de ..
pela da data do recebimento da nottrlca.çdo pelo Dlretor-Oeral e,
quando so trntar dn retirada. de uma declaro.Qli.O aegundo o dlapOe
o parágrafo 3l, ni\o ateta.ró. oa pedidos lnternacionWs depositll.dos
nntes da expiração do prazo de trõs meses,
7) N'cnhum:1 ressalva, nlérn dns nutorlzadns nos po.rá.gratos 1)
n 5l, serU admitida pelo presente Tratndo,
Artlro 85
Apllcnção progresslvi\
ll Se o acordo concluldo com umn AdminlatraQli.o encarrcga.da.
dn pesquiso. IJ'ltcrna.clenul uu do exnmo preUmlnn.r lnterno.clonal
etstlpulnr, em carll.ter trnnattórlo, um limite do nUmero ou de tipo de
podidos lntcrnaclonnts que essa Admlnlstrnr,ll.o se compr:lmetert\. a
procosso.r, a. Assembléln. tomara\ o.s medldns neccssi\rlaa b. apllcaçilo
progressiva do presente 'l'ra.tndo e do f.tcgUlMlento do execuçllo
u dnterm\nndat~ cntcl{orlas da podidos !nternaclona1s. Esso. dia·
poslçO.o npllcll.·tso tnmhém ao:~ pudldO!I do pcaqUI11n. do tipo inter..
naclonnl, de ucordo com o a.rtlgo 15.5l,
2l A Asaenlbléla. tlxnró. o.s dnto.a a. pa.rtlr do.s qua.ts, ressa.lvndo
o pnri\l(rnto ll, os pedidos tntomaclonals poderão ser doposltado11
ll os pedidos do oxnme prellmlnar lntornnclonnl poderão aer aprellenta.dos. Etlsns dnto.a nno poderão ser posteriores no sexto mês
MJgulnto, BoRuncto o cnao, b. entrada em viKQr do present.! Tratado,
de ncordo com na dlspo~~lçõos do urtigo 03,1l, ou b. npUcnçAo do
Capitulo II do acordo com o artigo 03.3l,
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Arltro GG

Dcnóncln
·u Qualquer Estn.do contrntnntc poderá. dcnunclnr o presente
Trntndo, por notttlc~llo cndcrcçadn no Dlrctor~Ocrnl.
2) A dcnóncln. tch\ efeito sela meses depois da dntn. elo recebi-

mento dn notltJco.ção pelo Dlrctor-Oernl. Esao. dcnüncln. não ll.ltcrnrt\ os ctcltos do pedido lntcrnncjonnl no Eata.do que tlzcr p, dcnúncln, se for fcltn. nntos de cxplrndo o pcrlodo de aclli meses, cm
que foi feito o depósito do pedido c cm que, se o Estndo cm cnusu.

foi eleito, n eleição foi ctctundn.

ArU&:o Gi

Aatdnnturu c linguns
lJ n) O presente Trntndo é nsslnndo cm umll. única. via. orlglno.l
nns Unguna !rnncean c !nglcsn, tendo os textos Igual valor,
b) Tcxto11 otlclo.la acrl\o dctermlnndos pelo Dlrctor-Ocrnl depois
do consultndoa os governos lntercssndos, nas Hnguas alemã, espanhola, japonesa, portuguesa c russa, c na.s outras Jlnguna que a.
Assscmbléla venha a recomendar.
2J O presente Trá.tndo estnrtí ll dlsposlçiío para aastnatura.s
até 31 de dezembro de 1070,
ArU~:o

GS

Funçlics elo deposit1irlo
1) A via original do presente Tratado, qunndo não estiver mais
à disposição de nsslnaturn.s, scrli depositada jtinto no Dlretor-Oeral.
21 O Dlrctor-Oernl certlUcnr:í o presente Trntndo c tr.nnsmlt!ró. du1111 cópias do mesmo c do Regulamento de execur,1io que lhe
vai anexo nos governos de todos os Estados participantes da Convenção de Pnrls parn Prot.cção da Propriedade Industrial c, a
pedido, no governo de qunlqucr outro F..stado,
31 o Dlrctor-Ocrnl mandnrll registrar o presente Tratado no
Secrctnrlado dn. Organlznçúo dns Nnçõcs Unidas.
41 o Dlrctor-Ocral cerUtlcaró. qualquer modl!lcaçil.o do presento Tratado c do Rcgnlnmento de cxecuçii.o c transmltlrtí. duns
cópln.s dns mcsmn.s nos governos de todos os Estados contrutnntes
c, n pedido, no governo de qualquer outro Estado.
Artigo G9
NoUtlca~iies

O Dlretor-Oeral notlrlcnrli nos governos de todos os Estndos
piU'tlctpnntcs da Convenção de Pnrls parn Protcçíi.o da. Proprlcdn'de Industrlnl:
IJ ns nsslnnturns apostns de ncordo com o artigo 62;
1ll o depósito dos instrumentos de ratltlcnçi\o ou do ndcsão
de acordo com o artigo 62:
llll n data. dn entrada cm vl~:or do presente Tratado c a dntn
a partir dn qunl o Capitulo II stmi. npUcó.vel de acordo com o
nrtlgo 63.3);
IVJ as dccla.raçõcs rcltns em virtude do artigo 64.1) a 5);
vl ns retiradas celtas em virtude do nrtlgo 64.6lb);
vil ns denúncias recebidas cm obcdiéncln ao artigo 66;
vil) ns dcclnrnções fcltns cm virtude do nrtlgo 31.4).
REGULAMENTO DE Ela!CUÇAO DO TRATKDO DE COOPERAÇAO
EM MATllR!A DE PATENTES

Jndlcc das regras •
.Parte A: Regrn.H IntroduWrhul
Re1Jra 1: Expressões nbrevladn.s

RciJra 2: Intcrpreta.çlio de certns pnlavrns
rarte B: Rer:ra.s relll.th•ns no Capitulo I do Trnta.do
Rc~::ra 3: Requerimento fforrnuló.rlol
• FAto lndiCII 11 lnelulflo " nm do• lndhtur n ronMU!tn. 1111
nAo poa•ul um lllalco.

Regra
Regrn
Regra
Regra
Rearn
Rcgrn
Roera
Roera
Regra
Regrn
Regra
Regra
Rcgrn
Regrn.
Regm
ReRra
Rcgrn.

4: Requerimento (conteúdo>
5: Doscrlçii.o

tu~to. Q ~~~IKilllll

o: Rclvlndlcnçõca
7: Desenhos
6: Resumo
O: Expressões, etc., que não deveri\o aor utlllzadtLS
10: Tormlnologln c sinnls
11: Condições mntcrinls do pedido intcrnnclonal
12: Lln~tua do podido lntcmaclonal
13: Unldnde da lnvençl'lo
14: Taxa. do trnnsmlsslio
15: Taxo. lnternnclonnl
to: Tnxn de pcsqul~n
17: Documento do llrlorldndc
18: Ooposltnntc
lD: Repnrtlçlio rectlptom competente
20: Recebimento do pedido lntornnclonal
Re~;rn 21: Preparo de cópln..'l
Regra 22: TrnnsmlssUo dn. vln orlglnnl
RegnL !!3: Trnn:~mlssüo dn cópht do pesquisa
Re~tm !l•l: Rt!ccblmento dn vln orlglnnl !llllo Escl'ltórlo lntur~
no.ctonnl
Regra. !!5: Recoblmonto dn cópln do pcsqulsn JlllhL Admlnlatrnç[Lo cncnrl'eRndn dn posqulaa lntorrmclonnl
ReRra !!O: Controle o corroç[Lo de certos elementos do pocUdo
lntornnclonnl
Regro. !!7: J~nltn de pugnmcnto de tnxllB
RcgriL !!li: Fnlhns notudn:> pelo J~scrltórlo Intornnctonu.l ou po·
ln AdmlnlstriL~l)o tmcnrregndn dn pc:>ttlllsn lnlornu.clonnl
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. Re~:rn 20: Podidos lntcrnnclonnJs ou dcsignnçóoa considerados
oomo rctJrndos no sentido do nrtlgo 14.1), 3) ou 4)
Rcgrn !lO; Prazo n que se roforo o artigo 14.4),
RcRrl~ ~ l: Cópias p. qull se retere o nrtlgo 13
RtHira 32: Retlradn. do pedido lnternnclonnl ou de deslgnnçÍes
Rc~l"f!L :13: Entndo dn técnica pertinente pnrn. fins dn pesquisa.
lnternncJonnl
RegraM: oocumentn~iLo mlnlmn
Regro. 35: Admlnlscraç~lo compoUlntc cncarregndn da pesquisa
Internacional
nesrn 36: Exlgõnclu.s mlnlma.s pnra llS .Admlnlatrnções encnrrcgadu.~ de pestJUisa Internacional
Rcgfll 37: Titulo omlsHo ou defeituoso
Regra 38: Resumo omisso ou deteltuo:m
Rcl{ra 30: MatérJn n que se refere o artlg;l 17.21 al IJ
Rc~:rn 40: Fnltn de unidade dn Invenção (pesquisa Jnternaclonnll
Rcgru 41: Pesquisa de tipo lntornnclonnl
Rcgrn. 42: Prnzo parn n pesquisa. lnternaclonnl
Regrn 43: Relatório de pcsqulsntnternnctonnl
Regro. 44: Tranamlssii.o do relatório de pesquisa. lntemaclonnl, etc,
Rcj:l'rn ·15: Trnduçüo do relatório de pesquisa. lntemnclonnl
Reiti'D. 46: Emenda das relvlndlca.çõcs junto no Escrltórto rn..
ternnclonnl
Regra 47: Comunlcnçúo às Rcpnrtlçócs dcslgnadns
Reg r [I. 48: Publlcnçiío in tcrnnclonal
JWgm 4D: Llnguas das traduções c montante dns tnxns conforme o artigo 22.1) c 2l
Regm 50: Fnculdndc a que se retere o nrUgo 22.3)
Regro. 51: Rcvl11ito por Repartições designadas
Regro. 5!!: Emendo. das relvlndlcnções, da descrição e dos de·
scnho.s junt.o às Repnrtlções deslgnndns
Parte C: JtegrliN Jtelntlvas ao Capitulo II do Tratado
Regra. 53~ Pedido de exnme preliminar lntemacionll.l
Re~:ro. 54: Ocposltnntc nntorlzndo o. nprcsenta.r um pedido de
exnmc tJr[•llmlnnr lnternnclono.l
Regra 55: Llnguns lcxnmo prcllmlnnr lntcrnaclohll.ll
Regrn. SR: Eleições ulteriores
Regra 57: Tnxa de execução
Regra 58: Tnxn de cxnmc prcllmtnnr
Rcgrn 59; Admlnlstraçiio competente cncnrrcgnda do exnme
prcllmlnnr lntornncionnl
Rc~trn 60: Ccrtns tnlhns no pedido de cxMlc prcllmlnar lnter•
naclonnl ou nus eleições
Rc~ra 61: Nottrlcnçú.o do pedido do cxnme pre11minar lnternaclcnale dns eleições
R<'~:ra 02: Cópia pnrn a Admlnlstrnçiio enenrregndn do oxnmc
prcllmlnnr intornaclonnl
nc~trtL 03: Ex1~tõnclll.5 mlnlmns. pnra ns Administrações enciU'..
rcgndns do exame preliminar lntcrnnclonnl
Rcgrn. 04: Estudo dn. técn!cn para etclto do exame preliminar
lnternnclonnl
Rcltl'a 05: Atlvldade 1nventh•a. ou niio-ovldllncla
Rcgrn üll: Pfocessnrncnkl na Admlnlstrnçii.o cncnrrcsllda. do
cxnrne pn~llmlnnr lntcrnnclonnl
Rc{;rn 07: Mo.térln. n que se retere o nrUB'O 34.4)11)1)
Rer.ra I!H: Fnltn de unldndc dn tnvcnçüo Coxnme prcllmina.r
lnternaclonnll
R~t~tr:J. oo: Prn2o pnrn o cxnmc prellmina.r internnclonnl
Regm 70: Rclntórlo de exame preliminar lnternnclonnl
Rcgm 71: Tt•ttnsmlssil.o do relatório de oxnmc proUmtnnr ln·
ternnclonul
Regra 7:?: Trnduçil.o do relntórlo do exame prellmlnar lntcrnnclonnt
Regra. 73: Comunicação do rolntórlo do exame preUmlniU" lnternnc!onnl
Regra 74: Trn.duçüo o trnnsmlssl'lo dos anexos no rela.tórlo do
exame preliminar lntcrnnelonal
Rc~:rn 75: Rotlrndn do pedido lnternaclonnl, do podido do cxn...
mo prüllmtnar lnwrnnclonnl ou de eleições
Rt•~:ra 70: Lln~uns dn.'l trnduçõcs c montantes dns taxn.s do
nr.ordo cnnt o artl~;o 30. ll; Trnduçdo do documento do prtorldnde
negra 77: Faculdadü n que se refere o artls:o 30.1) b)
Regrn 7A: Emondn dn:~ rclvlndleaçõcs, du. descrição o dOS desenho/\ Junto às Rcpnrtlçõcs cJtoltns
J•nrttl 0: ltr.grnN RelnUVnH 011 Capitulo lU do Trn.tado
Regrn 70: Calendário
Rcr:l'll 80; Ci\Jculo dos prnzos
Rl'ltrn 81: Mnc1Uicaçt1o dos prazos fixados pelo Trntndo
Rl'~tra 8:?: li't'Ci-ntlnrldndcs no serviço postnl
Regra 8:!: Direito dt• exercer Junto n Admlntstrnçõcs lntomnl:!unals
l"nrkl 1~: ltCJ:l'lU~ ltclntlvnN no CilPÍtulo V do Trnt.ndo
Hcgru. U·l! Dt•sposns dns delegações
nccrn 115: Faltn de fJUorum nn AasemblóiP.
JU•~trn ao: aazcta
Ht•m·a fl7: CópliiH ciL' tmbllcnçüos
H.ol:t'll tU\! Modltlcn~üo do IWJ!Ulnmento do oxocuçfio
Rt'l'rll l:lll: llliMUçõt•H AdmlnlstrnUvns
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Parte F: Rerru Relatlvaa a Vli.rloa Capitulot do Tratada
Regra oo: Repreaentnçll.o
Regra 01: Erro:s evidentes de triUlacrlç.Ao
Regra 02: correspondência.
Regra. 03: Procc811os e registras
Regra 04: Remessa do cópla.s pelo Elcrltórto Intema.clonal e
pela Administração enco.rroga.da do exD.D'Ie preumtnar lntemaclonal
Regra O': Olaponlbllldo.de do traduç6ea

..................................................................
PARTE A
Rclfall Introdutória

Rerral
ExpfeiSÕel r.brnladu

1.1 Sentido das Expreu6es Abrevladu

a) No sentido que lhe empresta. o presente Regulamento de
execução, deve-ao entender por "Tratado" o Tratado de Coopera..
ção em matéria de Patentes.
b) No sentido que lhe empr~ta o presente Reçulamento de
execução, as expresaões "CapitulO" e "arUKO" atiJliflcwn o capitulo
ou o artigo lndlcndo do Tratado,

Rqral

Jnterpret.açio lle certai palavru
·2 .1 ·"Depositante"
Toda. vez que a. p11.lavra "depositante" for utlllzada., deverA. ser
compreendida. como algnlflca.do tgua.bnente o mandatAria ou.outro
representante do depositante, a menoa que o contriU1o decorra
claramente do teor ou da natureza. da dlaposlçf.o ou do contexto
cm que tal palavra é utlllzada., como é o c11.10, particularmente,
quando a disposlçiío se refere ao domtclllo ou ê. na.clonltJldade da
depositante.
2.2 11Mandatirlo"
Toda vez que a plllavra "mo.ndatA.rlo'' for ut1Uzada, deverá. aer
compreendida como significando toda peaaoa autorizada a exercer,
junto lus a.dm1nlstraç6es 1nternaclona1s, da manelm definida pelo
a.rtlgo 49; a menos que o contrArio decorra claramente do teor
ou da. natureza. da. dlsposlçi\o ou do contexto em. que to.l palavra.
é utiUzn.da, ela deverá. ser compreendida como tpalmente, o re ..
presentante comum mencionado na resra 4.8.
2.3 "Aalnatura"
Toda vez que a palavra "aaslna.tura" for ut111zada, deverá. ficar
compreendido que se a. leglalação nacional da RepartlçAo receptora.
ou da Administração componente encarresada da peaqulsa lnter..
nacional ou do exame preUmlnar Internacional ex1B'lr a uttuza ..
çli.o de um selo em lugnr da 11881natura, a palavra 11 aaslnatura" slg..
nlt!ca "selo" po.ra todos os fina deaaa Repartlçlo ou Admtnlatraçlo.
PARTE B

Rcrras Belatlvu ao Capitulo I do Tratado
Rerra 3
Requerimento (formulário)
3.1 Formulãrlo lmpreuo
O requerimento deverá. ser feito em um formulàrlo Impresso.
3.2 Disponibilidade de formulírloa

Exemplares de formuló.rloa impreasos aerAo fornecidos grn~
tultamente ao.s depositantes pelas Repartlç6es recef.toms ou se
estaa assim o des~tjarem pelo Escritório Intemadono.,
3.3 Llst11. de controle
a) .O tormuló.rlo Impresso conteré. uma llata de controle que,
uma. vez preenchida,· revela.ré.:
·
U o número total de tolhas que constituem o pedido Internacional o o número dp.s tolhas de cada elemento· dCIIIIo pedido
<requerimento, descrição, reivindicações, desenhos, resumo):
11) .se no pedido Internacional, ta.l como foi depositado, foram
juntado.s ou nua uma procuração (isto é, um documento nomep,n..
do um mnndató.rio ou um representa.nte comum>, um documento
de prlorldnde, um recibo relativo a. taxas pasu ou um cheque pa.ra
pagamento de taxa.a, um relntórlo de pesqu1aa lnternaclona.l ou
um relatório de pesquisa do tipo lnterno.ctonal, um documento
tendo por objeto provar que o depositante tem os dlreltoa dD Jn ..
ventar, asatm como qualquer outro documento <a ser espectrtca..
do na lista de controle) i
·
Ull o número do. Ilustração dos desenhos que o depo.sltamte
propõe que acompanhe o resumo auando este for publicado na. pá ..
glna de coberturn da brochura e no. Gazeta; em casos excepclonala
o doposltnnte JJOdDrt\ propor a pubUcaçli.o de mo.ls de uma. Uustrnçli.o,
·
b) A listo. do controlo dcveri. aer PreenchidB. pelooodepostto.nte,
mo.s caso deixe de ta.zê-lo, a Ropnrtlçli.o receJJtOm .a proenchor!l.,
ela próprio., fazendo a.s a.not11çOes cablve1a; entretanto a. Repur·
tJçrl.o receptora nlio lnscrcvertl. o número menclono.do na nllnea
alUil.

3,4 DetAlhei
Sob rea~~o.lvn da regro. 3.3,-os doto.lhes do tormul6rlo Impresso
serão t'lrcacrltos pelM Instruções AdmlnlstrD.tlvn.s.
ltc!JTA 4

Ucquerlm11nto (oonteUdo)
4.1 ConteUdo obririLtórlo e conteúdo facultativo; Aaalnatura
a) o requerimento davor6. conter:
U uma. petlçAo;
lll o titulo dn lnvençD.o;
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111) lndJoD.ç6e.s relativas no depoalta.nte e, quando for o caao,

ao mandat6rto:
tv> a deslgnaçllo de &stadoa;

vl lndlco.ç6C!I a respeito do Inventor, quando a. lesblaç~o na·
clonai de pelo meno.s um Esta.do de51B'IladO determinar que o nome
do Inventor soja. fornecido o.o ser depositado um pedido naclonBl,
b) O requerimento deverá conter qunndo tor o co.ao:
l) uma. relvlndlcaçao de prioridade:
11) uma retereQ.cla. n umn pesquisa. tnterna.clonnl e.nterlor ou
o. qualquer pcsqUiaa mntorlor do ttpo lntemaclona.l;
UI) uma seteçli.o de certos tipos de proteçlio;
IV) lndlco.çAo de que o depoaltante deÍejo. obter uma patente
re;lonnl e o nome doa Estados desiKO&dDI para os quata deaeja Ob·
ter uma. ta.l patente:
v> uma referência a um pedido principal ou o. ump, patente
principal.
·
41) o requerimento poderé. conter 1nd1cilç6ea a·respelto do ln·
vcntor desde que a leslsla.çlo nacional de nenhum Eltado deslr·
nado determine que o nome ·do mventor seja tomecldo na oco.alli.O
do depóatto de um pedido nacional ..
•
d) o requertmimto deverá ser wlnado,
4.2 .. Petlçio
A petição deverá. aer do teor e redlllda de preferfnclo. como a
SCB'\llr:
"0 ab!Uxo o.aslnndo solicita que o preaente pedido lnterntLCional seja. procc&So.do de acordo com o Tr&tado de Ooopero.ção em
Matéria. de Patentes.''
4,3 Título d& lnvençlo
O titulo da Invenção devorá. ser breve <conter de prefedncla
de duu a sete po.lnvraa quando for elaborado em, ou tnl.duztdo.
para o tnslês) e preclao.
4.4 Nomn e endereços
a) 03 nomes da.s peasoaa flilcu deverlo ser lndlcadoa peloa
seus nome.s e sobrenomes, estes 6ltlmoa precedendo oa primeiros.
b) 01 nomes do.a pessoas Jurldlcas deverlo ser Indicados por
suo.s dcstgnaçõea otlclo.la completas, . ,
c) Os enderçoa dsverAo ser lndlcadoa de acordo com as exl·
g6nclas usuals tendo em viata um& rápida entrosa postal no en·
dereço indicado e deverão sempre cooter todiLI u unldade3 admJ·
nt.stratlva.s pertinentes, Inclusive o nâmero do prédio, cuo exbta
um. Ca.ao a legiala.ção naclonal do Eltado deallllado nlo exija a
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endereço telegriflco e de telex e o n6mero de telefone quando os
houver.
d) Apenas um endereçG aeri neceasúlo em relaçio a cada. de·
posltante, ln~entor ou mando.tá.rlo.
f, 5 Dopoollanlo
· a) O requerimento deverá. lndlcar o nome, o endereço, o. nacionalidade e o domlclllo do depoaltante ou, se houver vários· depoll'ltontes, de cada. um deles,

b) A nacionalidade do depositante deverá cer Indicada pelo
nome do E.1tado de que tor naturaL

c) O domlcillo do depoaltante deveré. ser Indicado pelo nome
do Esto.do em que tiver seu domtclUo.
4.6 Inventor
a) Nos cnsoa estipulados pela resra 4,1 a)v) o requerimento
devera\ Indicar o nome e o endereço do Inventor ou, caao hAja. y(l. ..
rios lnven'Çores, de cada um delea.
b> Se 'o depositante for o lnventclr, em lupr da lndlcllÇli.o
menclonnda. na. o.linea a), o requertmentp deverá conter uma de..
claro.çõ.o o. esse respeito ou repeUr o nome do. depositante no ea·
paço resorvo.do à Indicação do Inventor.
c) Em rela.çli.o o. Estados dtsJB'Iladoa diferentes, o requerlmen ..
to poderá. Indicar pessoas diferentes, como Inventores, quando aa
exigências das legl:ilaç6es na.clono.ls deasea Eata.dos divergirem 11
esse respeito. Nesse cnso, o requerimento deveré. conter urna de ..
claro.çli.o separo.da. po.ra cada. Estado dOSII[DadD ou pllol'8. cada. gru ..
po de Estados designados em que uma determinada pesaoa ou a
mesma peason, deva. ser conaldera.da como sendo o Inventor, 'ou
atndll. em que dctermlnlldas peuoas, ou aa mesmas pesaou, devam
ser consideradas como oa Inventores.

4,7 Mandatário

So houver designação de mandatirtos, o requerimento deve..
r6 declaru. .. Jo e Indicar o nome- e o endureço doa mesmos.
4.8 Representação de Ylirloa depollltantn sem maftdatárlo e~omum

a) Se houver mnls de um depositante o se o requerimento ndo
lndlcn.r um ma.ndatil.rlo como representanttl de todoa os deposl·
tantos C"mo.ndatArlo comum"), o requerimento deveré. designar
como representante comum a todos os depoaltantea, um dos de·
posltmntos autorlziLdo a dopoatto.r um podido Internacional de acor..
do com o a.rUgo o,
b) Se houver mnls de um depositante o ae o requorlmento niio
lndlcar um mando.tiLrio para representar todos os depot~ltantes o
nn.o dtlsls:nnr um dos depositantes, de BOordo com a. aUnoa a), o
depoalto.nte mencionado em prlmelro luu;ar no requorlmento como
autorizado a depoaltar um podido Internacional, de acordo com o
artigo o, aort\ oonadlorado como o roproacntante comum.
4,0 Deslrnaçlio de EsLados

OS Eato.dca contrntantca devorAo ser dealsnados pelos seus
nomou, no requerimento,
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ltch•lndlrn~;ito de l rlorldnlle
a) A dt~clnrnçito mrnclonndn no nrtlgo 8.11 deverá llllr tcltn
no rN]Ucrlnwntu; consi11Lc cm umn dcclarnção de rclvlndlcnçlw da
prlorldado de um pedido nntcrlr.-r c d~crá Indicar:
ll qunndn o JWdldo nnlCI'lor niw ror um pedido re~!onal ou lntt~rnncionnl, o nomo do pnltt cm que foi dcpo.~itado: fl\lnndo o rwdl!!o :Jiltcrlor for un1 pedido rrKionnl ou lnt.crnnclonnl, o nome do
paj,,. nu dOii pui.'lcs pura os qual11 houver sido depo!lltndo;
lll n dntn cm que rol rlcposltndo;
IIII o número do depósito; c
lvl qunnc\o o Jll•dldo anterior /or um pedido rcglonnl ou lntcrnuclcnnl, n Rcpnrtlção rccrptora. ou n orga.nlznçdo lnturgovcrnamcntnl cm que foi depositado,

4 .lO
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hl Suo requerimento nito lndlcnr no mesmo tempo:
ll o nome do pni11 r.m que o pedido foi dcposltndc-, qunndo
c11lc l1lt1mo niLo ror um pedido rc~tlonal ou lnternaclonnl ou, quando o pr.dldrt nnterlor for mn pedido rcg!onnl ou lnternaclonnl, o
nome de pelo mcno:; um país cm que for dcposltado, c
1ll n dntn do dl')'lóslto, n rclvlndlcnçfto de priorldnde, pnrn os
fins do proccMIO tm" como estlpulndo pelo Trntndo, será constderr.c\3 como nim hnvondo sido nprcsenttldll.
c) Se o ni1mem do pedido anterior não estiver lndtcndo no
p~dldo mn:1 fc·r comunicado pelo dcposltarft.c no Escritório Intcrnnclonnl antes de cxplrndc»~ 16 meBCK contados n pnrtlr dn data
de nrloridadc, CS.l"C 11úme1"0 ser!\. conslclcrndo por todos O/i E~t;:t.dos
dl'sir:tnndo.'l r:omo tendo sido comunlcndo cm tempo hábil. Se for
comtmleado depois de cxplrndo esse prn~. o Etlcrltórlo lntetnncionnl Jnrormnrn no depositante c lls Repartições dclllltllndns n dntn cm qtlC esse númllro lhe tal comunicado, O Escritório Intcrnnclonnt Indicará. cstm. dnta nn puiJUcnçõ.o Jnternnclonlll do pedido
Jntcrnaclonnl ou, .~c cs:w numere> não lhe houver sido comunicado até a daLa dc:~sa publlcnç:lo lndlcnrti tnl tato na publicnçi'i.o Internacional.
d) Se a dnta do depósito do pedido nntcrlor, tal como constn
do requerimento, ror mnls de um ano anterior à data do deruJslto
tntcrnnclonnl, n Rcpnrtlç1io receptora ou, na falta desta, o Escritório Internnclonnl solicitará no depositante n r~qucrcr quer o
cunct!lnmcnto da dcclarn~ão aprc.,entndn cm obed!Cncln an nrtl~tc
lLI I, quer. caRo n dntn do pedido nntcrJor hnJn sido lndlr.ndo. de
fOl'ma onüncn, n corrcçflo datn assim lndl<'ndn. Se o dcpo.sllantc
c!cJxar de nNslm preceder dentro do prazo de um me.~ n contar da.
datn dn sollcltnçdo, n dccto.rnção feita cm virtude dn dtspo~l(!i\0
do nrtlr.o ll.l) será cnncctndn cx-oticlo. A Rcpnrth;iío receptora
que e!et.unr n correÇito ou cancclnmento, disso notltlcarú. o dcpositnnlt.• c se jli houverem sido remetidas cópias do pedido Jnternnclonnl rnrn o Escritório Internnclonal e li. Admlnlstl·nçito encnrrc~;oldn. du pesquisa internnclonnl, tnl notlflcaçil.o será também
telta no dito E~crltórlo c à. dltn Adnúnlstrnçü.o. Cnso n correção
ou o cni)Crlamcnto seja feito pelo Escrltórto Internaclonnl, e:.tc
notltJcnrn de ac::rdo no dcpD.'!Itante c à. Administração encarregada dól pesquisa lntcmnclonal.
e) No cnso do reivindicações de prioridade de v{l.rlos pedidos
nnterlorcs, ns nlinens a) a di apllcar-sewão n cnda um deles.

Hefcrêncla a uma ptl'qullia Internacional anterior ou IL uma
pesquisa anterlnr de tipo Internacional
SB urna pesquisa lntcrnaclonnl ou urna pesquisa. de tipo Internacional houver 111do solicitada com bnse em um pedido nnclonal
dfl acordo com o nrtlgo 15.5), o requerimento poderá indicar esse
rnto e Identificar o pedido 1ou sun trnduçii.o, conformo o caso), ~n
dlcnndo seu pnls, t~ua dnta c :~cu número, c Jdentltlcar esse. pedido de pesquisa Indicando sun dnta e, caso dispontvel, o seu numero.
4.12 Seltçio da terto" tlpoa da protaçii.o
al Se o dcposltnntc dcscJnr que o seu pedido tnternnclonnl
seja proces:mdo cm qualquer Estado dcslgnndo, nõ.o como um pe·
dldo de patente mns ccmo 11m pedido àe concessão de qualqurr
um dos dcmnls tipos de protcçâo ospeeltleados no nrtiRO 43, naslm
deverá especUicnr no requerimento. Pn.rn os tlns dcstn nllnctl, o
artigo :Uil nllo será npllcó.vol.
b) No cnso previsto no urtigo 44, o depositante deverá lndl·
cnr o~ dois tipos de proteçi'i.o desejndos ou se ror o caso, o t\po de
proteção requertdo em primeiro lugar e o requerido como Kubsl·
d.lãrlo,
4.13 Idrntltlcaçio do pedido principal ou dA ftatcntc plinclpi~-1
Se o depositante doscjnr que seu pedido lnternnclonnl aoja
proccssndo cm qunlqucr Estndo dCSIQ'llndo, Com um pedido de pn·
tentn ou cortlflcndo de ndlçdo, um ccrtlflcndo do autor de lnvenr;ito ndlclonnl, ou um certltlcndo de ut!Udnde adlctonnl,dcverá ldCntitlcnr o pedido prlne\pnl, a patente princlpnl, o ccrtltlcndo do nut.Dr de lnvcnçilo principal ou o certificado de utllldndc principal
no qual, caso sojn concedido, se .rorerlrá. u patente ou o ccrtltlcndo de ndlçi\o, o ccrtltJcndo do nutor do Invenção ndiCionnl ou o
ccrtHicndo de utilidade adiclonnl. Pnra 011 fln:s dn presento alloea,
o artigo ~.III não 11eró. npllcâvol.
4.14 11Contlnuntlon" ou ucontlnuatlon ln pnrt"
Stl o drpMitnnto de.llojnr que sou podido lnternnclonnl 11eJn
proccssndo, cm qunlquer Est~tdo dcslgnndo, corno um pedido de
"Contlnuntlon" ou ''ContinunUon ln pnrt" do um pedido nntertor,
deverá dcclttrá-lo no requerimento e tdcnttncnr o pedido prlnclpnl cm crum.

4.11

4.15 AHNinatura
O requerimento deverá ser nsslnndo pelo dcpoaltuntc.
o1 .18 'I'riUtKIJtrrnçiLo ou tradu~iio d11 cert1~• p(Lin.vr!Ui
ul Sllmpr:J que um nome ou um endereço não torem uscrltos
em cnrncteres latino., deverão ser l~unlmontc reproduzidos, quer
por trnmlltl'raçfto, q1Jor por trnduçt\o om Jnp;lilll, cm cnrn.ctoro~
JnUnos, cnllorá 110 cleposltn.ntc decidir <:JUU pnlnvrns 1:1urno merll·
mente trn.nslltornda~ <' quuiH M que S<•ruo traduzidas.
bl o noml.! do qunlcjucr ptds tiUC ndo ror _escrito cm cnrnctorus ln tino~. dovcrA sor tnmbém escrito cm lnulcs.

F.xchiHâo di! Jndicu~;t,cs ndlclon:,is
O rr.rpmrlmrnto ni1o devem Incluir lt1Uliqucr Indicação
nlém daquC'ln.s cspeclflcaclns nns regrll..'l 4, 1 n 4, lU

4,17

al

III Se o requerimento contiver lnciJcucõe~ u!Cm dnqUt!lll3 cspc·
clrlcndas llUs tc~trns 4 .I a 4. 18, n Re•mrtlçt\o receptora :wprimlrli
ttx-orticlo a11 lndlcnçõc.~ adlclonnl~. '
Rfllfl'll 5

Dmmriç1\o
5,1 J\1nnelrn de rccllglr a descrlçií.o
al A dcscrlçiLo devera lnlclnlmcntc Jndlcnr o titulo da. ln·
vcnçüo tal como consta no rcqul.lrlmcnto, além de:
li prcclsn.r o rnmo técnico a que :Hl refere a lnvcnçfio:
111 1ndlcnr n técnica. !lnterlor que, no entender do dcpositan·
te, posaa rcr comilderndn utll à compreensão, à pc.~qulsa e no exn·
me dnlnwnçüo c, de prefcrimcin, cltnr os documentos que relUtam
n técnlcn anterior;
llil divulgar n lnvcnç;io, tal como !ai rctvlndlcadn, om termos que pcrmltnm n comprem;ito do problema técniCo /mesmo
C]uc este uõo seja exnres.~nmcnte dcsl~tnndo como tah e de sun
hoiuçfi.o, ~ cxpo~ os cteltoR vnntajo.~os dn Jnvenç1\0, caso os hnJn,
~m rclnçao n tecnlcn nntcrlor:

lvl dt•scre\'cr brevemente ns lhtstrn.çõcs
nhos, caso a.s haja;

contld~ no:~

dese-

vl e.\por tlclo mcoo~ a melhor manelrn conslderndn pelo
depositante ele executar n lnvcnçi10 relvlndlcadn; Isto deverá ser
feito por Jnftio de exemplos, qunndo forem ucttJqundo,, c de rcfe·
rêncJn:; no.l dscnhus, quando os !louver: caso n Jc~lslnçào nnclonnl
cto Estnd;:> desl!mndo ni10 cxljn uma exposlçfto dll melhor mllnelra
de 6.'fCCut:ar a invcnçfi.o, mns se contente com n descrição de uma
:nn.nelm qualquer de cxccut:\.-ln (1\cjn cs:m mnnelra a ml!lhor ou
não que r-.e nosm consldemrl, o fnto do nito expor a melhor rnnrwlrn conJir\crndn mio l<>ra efeito nesse Estado;
rta

vi I Indicar de mnnclra explicita, quando niio resulta:- evidente
ou da nnturczn dn lnvenç;to, a mnnclrn pela qunl

dcscrl~·f,o

n lnvcnçfiu poderá ser cxploradn, produzida c utlllzndn pela. ln-

dilstrln O'J. se poder ser apenas utmzadn, n mnnclrn pela qunl
]JodcrA !IÍ>Mio; ll expressão "lndústrln" dcvcró. srr consJdcrn.da em
rt•u sentido mo.ls.lnto, como nn convenção de Paris para Proteção

Propriedade Industrial.
h) A mnnclra c n. ordem c.spccltlcndas na alinen a) deverão
.;;N obcdccldns n não ser que, cm virtude dn natureza da invenf;iio, out·:~. mnnclrn c outra ordem dlversns tncultcm melhor comprccnsiio f umn npre.~cntnçüo mnls económica,
c) Rt>s.,alvnda a allncn. l1) cada um dos elementos a que se
retere a nlmcn a) dcvcr:i. ser de prctcrêncln precedido por um ti·
tulo npropl'lndo, de ncordo com as rccomendnções constantes da.s
Ir,struçõcs AdmlnlstratlvM,
Rc~:ra 6
Jtcl\•indlcaçõcs
6.1 NUmero c numeração dn:ri relvindtcaçõe1J
a.) O número das rclvlndlcuções deverá. ser razoável, lcvnn·
do-se em contf\ u. natureza dn Invenção rclvlndlcnda.
bl Caso 11njn vó.rlns reivindicações, estn.s deVNtlo ser nurncradns consecutivamente em algarismos D.rabcs.
c) O s!stemn dr. numeração, no caso de emendas dns relvln·
dlcnções, será cspcclflcndo nns Instruções Admlntstrntlvns.
6.~ Rtdarênclnli a outras partes do pedido lnternaclonn.l
nl Exceto qunndo nh.solutn.mente nec:essó.rlo, us rctvlndlençõcs
não se deverão basear, no que diz respeito às cn.racteristlcns tócmcna dn Invenção, em rercrêncln:~ l\ dcscriç1\o. ou nos desenhos.
Não se dc\·ertl.o b~cur, pnrtlcnlnrrncnte, cm rcrcrünc:IM tnls como:
"c:cmo descrito nn pnrtc ... da descrição", ou "como rcpresentndo
peln Uusttnçfto.,. dos desenhos".
b} Quando o pedido lntcmnc:lonnl contiver desenhos, as cnrnctcrlstlcn~ técnlcns menclonndns nns reivindicações deverão ser
de prercrõncln ncompnnhndns por sinais de rcrorõneln pertinentes
11os desenhos, Quando utilizados, os sinnls de roterêncla deverão
ser prcrerlvclmcnte colocndos entre pnrêntcscs, & os stnnls de rcft~râncla Jilio rncllltarcm pnrtlculnrrncntc umn compreensão mnls
rápldn. dn rclvlndlcnçiio, dcvcrdo ser omitidos, Os slnnls de rcterl>ncla podcrào aer retirados nor uma Repnrt1ç1lo delllgnadn, pnra
etclto de pubUcn.çâo por essa Repnrtlçào.
d~

6.3 1\lnnclra de radlclr ,a

rclvlmtlcn-:~11

A dctlnlçúo da mn.tórln pnrn n qual ó solicltncla n protoçâo
rtcvcri\ set fcltl\ cm termos de caracterlstlcn~ técnlcn.~~ da tnvcnçf\o.
b) S\lmpre que ror conveniente, ns rclvlndlençõcs dcverõ.o
conter:
1) umn dcclnraçt\O Indicando n.s carnctcrJsttcns técnicas dn
lnvonçno neccssi\rlns à dctlnlçt\o da matlirln reivindicada., mas que,
em comblnnçt\o, coru;tltuurn 1mrte do cstndo dn técnica:
1U uma pa.rtc carnctcrlznntc - prcccdldn pelns palnvrn:~ 11 Cnrncterlzado cm'', "caracterizado por", ou ••o npertulçoumcnto com·
p1ccndc", ou quaisquer outras pnlnvrnli no mesmo tt~or- expondo
de forrnn conctsa ns cnrnctcrlstlcns tócn!Cn9 que Jtmtnmcntc com
ab cnrnctcrlstlcns mcnctonndn., em 11, 110 destJjnr protc~;or.
cl Cn11o n legtslnçüo nnclonnl do Estado do.slgnndo n1Lo ox!Jn
que as relvlndlcnções sujam rcdl(tlda~ du rormn prevl.~tn na nllncn
b), o tnto do ni\o estarem ns rclvlndlc:n.çOcs rudlgldnn dcssn mn·
ttelrll nflo tcri\ efeito ncsHt• E:illido, dc.'lrlc que ns retvlndlcnçOe~
hnjam slcln rodlgldall de mnnr.lrn conrorme it. lcglslnçl\o n~tclonnl
deMo Elltndo.
8.4 Relvlndlou.ções depemlentcs
a) Qualquor rolvtndlcnçl'lo que compreenda todns IUI cnrnct.c·
1llltlcn11 do urna ou do várlu.11 rl~lvlmllcllçõc.~ lrelvhtdh~uçilo do rormn
dependente, duqul 110r dlnntu chum1uh\ d(l "rclvlndlcnr;llo depena.)"
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dente") deverá conter uma rcfcrCncln, de prcfcrllnctn no prtnr.!plo, n

cs~n

outra rclvlndlcnçi\o ou n csaM Olttrns rclvlndlcnç6es,

quando cnti\o dcvcró. cspocltlcnr as cnrnctcri.'itlcns ndlclonnla rcJ ..
vtndlcndllll. Qualquer rclvlndlcnçdo dependente que se referir n
mnls de umn outra rclvlndlcnçtlo ("rclvlndlcnçilo dependente múlt.tplll"ldfló sn rcrcrtrá n ClllltlA rclvlndlcnçõcs como uma. nltornntlvn.
Rclvln lcnçõcs dependentes múltlpla.<~ nüo dever-lo servir de bnse
n qualquer outra rctvlndlcnçf~a dcpcndcnt.c milltlpln.
b}

Qualquer rclvlndlcnçlio dependente dever!\ ser comprecn-

dldn corno Incluindo todns ns llmlt.nções contidas nn rclvlndlcnçUo
f1. qunl cln se retere ou ouso a relvtndlcnçiiO dependente seja umn
reivlndlcnçiio dependente múltipln, todns ns llmltnçõcs eontidns nn
rclvlndicnt;flo pnrtlculnr n que cln. se retere,
c) TOdas ns rctvlndlcnçõcs dependentes que se rc!crlrcm a
umn rclvlndlcnçõ.o anterior únlcn e todM m1 relvlndlcnções de·
pcn.dcntes que 110 rercrirem n várins rclvlndlcnções nnterlôres dc~~~~rvei~r ngrupndn.!l tnnto qunnto, c de mnnelrn mnls prdtlcn
6. 5 !\toclclos de UtUlllade

Qunlqucr Estndo designado em que n concessão de um modelo
di! utllldntle tor requerida por um pedido lntcrnnclonnl podera
aplicar, cm lugnr dns regras 6.1 n 6,4, em rclnçõ.o nos nssuntos n
que estes re referem, n.s disposições de sun legislação nnclono.l no
que diz r1,spe1to n modelos de utllldndc c nsslm que o processo do
pedido lntcrnncionnl houver sido lnlclndo nesse EsWtdo, dc.~de que
no requerente seja concedido um prnzo de pelo menos 2 meses n
contar do. cxplrnçúo do prnzo estipulado pelo arti(,'O 22 pnrn qua
ad~ptc seu pedido lts cxlgênclns dn.s rctcrldns disposições dn lcgls111çno nnclonnl.
Ue~:rn

7

Desenhos
7.1 Orátlcos das operaçiíes e dlal:l'amns
'os grt\tlcos dns operações c os dlngrnmns seriio con.sldernàos
como desenhos.
j .2 Prnzo
O prazo mencionado no nrtlgo 7.21111 deverá. ser rnzofl.velle\nndo-se em conta ns clrcunstânclns do cnso cm espécie, não dc\'cndo nur.cn ser Interior n dois meses contndoa a pnrtlr dn data
do convite escrito 11 proceder no depósito de descnllos cu desenhos
1\dlelonais, cm obediência à disposição cm questão,
llel:l'U8

Resumo
Conteúdo c forma do resumo
a.> o resumo deverA compreender:
I> um sumário dn exposição tal como constn d11 descrição das
rclvlndlcn~'õcs e de todos os desenhos: o sumário deverá tnd!Cnr o
ramo técnico no qual pertence n Invenção e dcvcró. ser rcdlsldo
de forma. l permitir uma compreensão clarn do problcmn técnico,
tln Holucúl') dc.~11e problema. por melo da Invenção c do uso prlnc1PI1l ou dos uso:1 prlnctpnls dn lnvonçll.o;
I) qut:.ndo for o cnso, n tórmula quimlcn que, entre todn.s n.s
fC:.rmulns ronstantes do pedido lnternnclonal, melhor carnctcrlzc
n Invenção.
b) O resumo clcvcr:l ser tão cancl.~o quanta a. exposição o permitir lde prefcrênclo. de 50 n. 150 p11lavrns qunndo ror elaborado
em, ou truduzido para o lnglésl,
.
r.) O resumo não deverá conter declnrnçõcs rcla.tlvns aos
méritos ou ao valor nlegndos da Invenção rc1vlndtcnda, nem n suas
supostas npUcnções,
d> Cndn umn dns principais carnctcrLstlcns técnlcns meneio·
nndns no l'llsumo e Ilustradas por um desenho constnnte do pedido
lillernactonal dever!\ ser acompnnhnda por um :llnnl de rererêncln
coloendo nntrc pnrCntesca.
8.1

8,:!

Falta

dr~

lmHcnçi1o dn llustraçiio a sr.r publlc11dn com o resumo

Se o dcpositnnt~ dclx11r de rórncccr n lndlcaçi\o n que se retere

n regr11 3.3nl1Ul ou .~o n Admlnl~trnçí\o cncnrrcgndn da pesquisa
lntcrnncioun~ Juls:nr que uma llustrnça\o ou Ilustrações dentre todas 11s llus1.rnções de todos 011 desenhos podcrli cnrneterlznr melhor
11invunçi\o do que nqueln ou nquclns npresuntndns pelo depositante,
cln lndlc11rfl. qunl n uustrnça\o ou Ilustrações em qucstilo, As pubUa.·ac;tir.s tcltns pelo Escritório Intcrnnctonnl utilizarão cntilo n llustrnça\o ou 11s Ilustrações nsslm lndlcndns pela Admlnlstrnçdo encurrcgnda dn pe.squlsn lnternnclonnl, Em caso contrário, n llustrn ..
çito ou ns Uustrnçóes propostus pelo depositante scrilo utlllzadiLS
parn l's,as publ!cnçõcs.
!: , 3

ltegora1:1 de rednçúo
O rcsltmo devera ser redh:::Ido de torm11 n Jloder se1vlr de ins-

~rumcnto t•flcnz tle pr~·liclcça\o pnrn tlnli de pesquisa no dctermlnndo rumo técnico, cspeclalmuntc ajuclnndo o clentlstu, o cngc ..
nhclro ou u pcsqnl.~nctor n rormulnr umn oplnliio qnnnto n questão
da convenlt!ncla ou nlin do commltnr o própt•Jo pedido lnternnclonnl,
Jte~:rn

l~xrm·N~Ücti,

!l.l

lltc., qUtl niw

O

devcriLU ser utlllzl\dns

Ddlnlç11o
O pwJ1do lntcrmlclonnl nito clcveri\ conter:
ll cr.pressõcs ou desenhos orenslvos n mornl;
JJ) Ol\Jll'clls(!ct~ ou doHonho~ contri\rloa n ordem pübllcn:

III I ctcclnrnçõc.~ deJHocltltivnH dott produtO.!! ou procos~oa du
quulqutJr outrn pessoa u!Lim do tluposltrmtc, ou dos m~rllos u dn
\'alldndl! ele p•.•tlldo.~ ou de patentes do umn tnl pes~on rmcrn::~
comparações com o eslaclo dll técnicn nüo 11i1o comlderndna como
dcprt!CliLtlvus cm :iii;
lvl d1~~1aruçõc~ ou outros t•lcmcnto!i clamnwnte lrre\cvnntcs
ou dc.'>neCL)I!Hi'trlo.~ no msu.
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U.2 Anotllçiio da taltn de conformldnde
A Ropnrtl~do rccoplorn c n Adminkltraçüo cncnrrell'adn dn
posqul11n lntcrnnclonnl poderão nnotnr n fnltn do conform!d11de às
C.:ctcrmlnnçõcs dt1. regrn 0.1 c podcrtl.o propor no clcposltuntc que
corrija voluntnrlnmento, de ncordo, seu pedido lntornnclonnl. Se n
Rep11rt1ção rccoptorn. houver anotado a rnltn de conrormldadc, dlsfiO lntorm11rá n Admlnlstrnçi\o lntcrnncionnl competente oncnrrcR'nda dn pe~qutsn lntcrnncionnl c o E.!lcrttórlo lntllrnaclonnl; se a
!11ltn de conrormld11de for nnotndn poln Admlnlstrnção cncnrrcgndn
dn pesqulsn ln tcrnnclonnl, esta. Admlrllstr11QI'io in!onnnrà' de ncordo
n Rcpnrt!ç:'io receptora c o Escritório Internaclonnl,
0.3 RefClrêncJn. ao n.rtllfO 21.6)
As ''dcclnr11çõcs deprcclntlvna" mencionadas no nrtlgo ·21.61
têm o sentido cspcctttc11do nn regra. o.1.111),
Rea:rn ID
Termlnologln c 11lnalK
]0. 1 Tennlnologln e !ilnnls
nl Al! unidades de pesos c medida.'! deverão ser expressas
p:!lo slstcmn métrico ou tnmbóm cxpress11s por es~c sistema cnso
tt~nhnm sido previamente cxprcssns d~ ncordo com outro slstcmn.
b) As tcmpernturns dcvcrf1o acr expressas em grnus ccntfgrndos, ou tnmbém expressas cm grnw centigrados se houverem sido
prevl11mentc expressas de acordo com outro sisLtlma,
c) A densidade deverá ser expresso. cm unidades mótrlcn.s.
d) Em relação às Indicações de calor, energia., luz, som e
magnetismo, nsslm como cm relação às tórmulns matemáticas c
às unldndcs clétrlcru;, deverão ser obscrv11das na determinações dn
prá.tlcn. lntcrnnclonal; quanto b.s !órmulns qulmlcns, deverão ser
ut1Uzndos os slmbolos, pesos n.tómlcos e fórmulas moleculares geralmente em uso.
e) Em regra gernl, só deverão ser utlllz11dos termos, sinais c
6lmbolos tecnlcos gcrnlmcntc 11CC!tos no ro.mo.
tl Qunndo o pedido lnternnclonal ror elaborado cm, ou traduzido pnrn o ln{tlés ou o Japonês, ns tr11ções deverão ser tndl·
cndas por um ponto: quando o pedido Intcrnnclon11l ror clnborndo
l!m, ou traduzido pnrn outrn lingu11 nlém do Inglês ou do japonês,
na !rações deverão ser Indicndns por uma virgula.
10,2 UnUormldn.de
A termtnologln c os slnnl.s deverão ser uniformes cm todo o
podido lntcrnnclonnl.
Rei:I'U 11
Condições rnntcrlnls do. pedido lntClrnaclonnl
n> Ressalv11dn a 11llncn bl, o pedido lnternncional c todo e
qualquer Cocurnento constnnte da. lista de controle n que se rererc
n regro. 3.3.a>Ul deverá ser depositado cm um11 únlcn via.
b) Qualquer Rcp11rt1çüo receptora poderá exigir que pedido
lntcrnacl'lnnl e todo e qualquer documento constante da lista de
controle (J•egra 3.3.a>ll), cxccto o recibo de taxas p11gns ou do
cheque dcstlnudo no pagamento dns tnxns, .scJn. depositado cm
duns ou trés vlns. Nesse caso, a Repartição receptora. será rcspon·
snvcl pela vcrlticação dn Identidade da segunda e terceira capins
.com n vln orlglnnl,
11. Posslbllldnde de reprodução
IL) Todos os elementos do pedido lntornactonnl (a saber: o
requerlmo:lto, u descrição, os rclvlndlcnç6es, os desenhos e o rcS!Imo> deverão ser nprcsentndoa de maneira a poderem ser rcprotluzldos dlretnmcnte por melo do rotogrntla, de J>roccssos clfltrostáttcos, do ot!sct c dn microtllmngcm cm um número Indeterminado do cópias,
b) Nenhumn tolha dcverfl. ser nmnssnda ou rasgada: ncnhumn tolha devcrâ ser dobrado..
c) Só deverá. ser utlU:mdo um Indo de ctLdn tolha.
d> Rtsa11lvnda a regrn ll.l3,J>, cndn tolhn dcvcrt\ ser utUJ~ndn VCJtlcalmento lquer dizer que seus lndos menores deverão
ttcnr cm cima c cm bntxo 1.
11.3 !\tntcrini ll l'ier utlllz11do
Todos os elementos do pedido Jntorn11clonnl deverão tlgurnr
mn pnpol !lcxlvcl, resistente, branco, Uso, sem brilho o durt\vcl,
11.4 Folhas t~cparadas, etc,
n.) Cadn elemento do pedido lntcrnaclonnl !requerimento,
tlescrlçli.o, rclvlndlcaçõcs, desenhos, rcsumol deverá começnr cm
umn folha novn.
bl Todns as tolhas do pedido lntornnclonal deverüo ser rcunldns do mnnelro. 11 poderem l'!cr rucllmontc vlrndns uo serem consultndns c do mnnclrn n poderem ser fncUmontc liCpnrndns c reunidas
novnmcnte quando houver nccessldndc do scp11rA-lns pnrn reprodução,
11.5 Fnrmato lln.N Colhas
As rolhns deverão ser do rormnto A4 t~0,7cm x 21cml, Entrctnnto, qualquer Rcpnrtlçúo receptora podcri\ acoltnr pedidos lnternnclonnls 11prcscntndos cm rolhas do rorm11to dltoronte, dc!ldu que
u vtn origlnnl, tnl como rol trnnsmltldn no Escritório Internnclonnl,
c n cópln cln pcsqulsn, se a Adminlstl'nçUo competente encarrcgnda
dn pe.squhm lnturnnclonnl o dcsl'jnr, sejnm de rormnto M.
11.6 1\InrgClns
n.) Aa mn.rgens mlnlmns dns tolhus que const!Lncm o requerimento, n descrlçtlo, as rolvlndlcnções c o resumo duvcrl\.o ser as
llcgulntcs:
- n.lto dn prlmolm tolhn, cxccto n do requerimento: ü cm
- alto dns outrn11 tolluls: 2 cm
- margem osquurdn: ~.5 cm
- mnrgom dlroltn: ~cm
- tlm de cntltt. tolhn: 2 cm
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b) O rná.xlmo recomendado para ua

alincn a) ú o seguinte:

mnrs:oru~

mcnclonadns nn

- alto dn prtmclrn tolha, cxccto n do requerimento: o cm
-

nlto da9 outrns folhBB: 4 cm

- rnnrccm esquerda: 4 cm
- mn:-gcrn direito.: 3 cm
- fim do onda folha: 3 cm
c)

NM !olhns que contêm desenhos, a supcr!lclo utlllzt\vcl

não dcvcró. oxcll'dcr 26,2 cm x 17,0 cm. F&ns rolha.s não deverão
conter qua.lqucr moldura P.m torno·do. suporflclc gtlllzndn ou utl·
llz!l.vcl. As marc:ens minlmas deverão ser n.s scKufntcs:
- alto dn. tolho.: 2,5 cm
- mnrgom esquerda: 2,5 cm
- rnnrgcm direita: 1,5 cm
- fim da. tolha.: 1,0 cm
d) At> mnra:ens menclonadna nD.S allnens a) a c) toram prcVJstns po.rn tolhas de tormtLto M: entretanto, mesmo que n Rc·
pnrtiçlio l'eccptorn aceito outros !ormntos, n vln orlglnnl de rormato A4 e, quando for exigida, a cópia. da pesquisa do forma.to M,
dcveriio rcspcU.ar n.s margens acima.
c) As margens do pedido lntcrnn.clonnl, nn ocasliio de seu
depósito, r.lcvcr6o estar totnlmente virgens.
11.7 Numeraçilo das foUtas
a) Todas ns rolho.s contidas no pedido lntemo.clonal deverão
ser numerndtu consecuUvnmente, cm nlgnrlsmos O.rnbcs,
bl o.:~ números deveriio ser Inscritos ao alto c no melo das
tolhns o nüo ntiS mnrgcns.
11.8 Numeração das Unhu
al ll: nltnmentc rccomcndlivel que se numere cada quinta

linho. de cada tolhD. da dcscrlçüo c de cndn tolha de reivindicações.
bl Os números dcvcrlio o.parecer no Indo esquerdo, à direito.
da margem.
11. O Composlçiio do5 textos
ul O reQuerimento, a dcscrlçlio, ns rclvlndlcnções c o resumo

deverão l!Or dntllogrntndos ou lmprc~os,
bl Somente os slmbolos c ca.rnctcres s:ró.tlcos, as fórmulas
C!Ulmlcas ou mntemúttcns c certos ca.rnctercs em lln~;ua. Jnponcsa
podcrilo, quando necessário, ser ma.nuscrltos ou desenhados,
cl O.:~ espaços da.tllografndos deverão ser de 1 lf.l,
d) Todos os texto1 deverão ser elnborndos em cnrnctercs de
0.21 cm de a.ltura no mJnlmo c deverão ser rcprodu~ldos cm cor
cscurn. e lndelóvel c se con!orma.r iuJ condições estabelecidas no.a
t·~gra.11.2.

el Quanto nos espaços dnt!logra.!ndos e no tnmn.nho dos cnractcres, n:> n.Unens cl e d) nii.o se aplicam nos textos elaborados
cm lincun Japonesa.
11.10 Delienholi, fórmuiBs e tabelas constantes dos textos
al o rc:jucrlmcnto, a dQ3crlçlio, ns reivindicações e o resumo
ni'i.o devcrüú conter desenhos.
bl A uo3cr1ção, ns reivindlcnções c o resumo poderão conter
!órmulas qulmicna ou mntemli.tlcll3,
c) A descrição c o resumo poderão conter tnbcla.s; qualquer
relvlndlen.çdo poderá Incluir tnbelns, desde que o ncu nssunto o
torne ncon.:~elhO.vcl.
11.11 Textos nos desenhos
a.l Os desnnhos não dcvcrúo conter textos, com cxceçã.o do
umn pa.lnvrn. ou palavras - dc:ido que ISto seJa aWolutnmcntc ncccs:ulrlo - ta.ls como "(Lgun", 11 Vnpor", ''nbcrto", "corte de AB"
o, no cnso de eJqucmns de clrculto<J clétrlcos, de dlnsrnmns em bloco c de ·C:t'tl.ticol de opernçõcs, de algumas pnlnvrus-chnvc IndÜI·
pcns(l.vels r. aun compreensão.
bl Cndn pa.ln.vrn. utlll~adn devorá ser colocnda ele maneira
que, se ror trndu~lda, .sua. trndução po.ssn lhe ser superposta. sem
cobrir umn únlcn llnhn dos desenhos,
11,12 Correçõcs, etc,
Nenhuma. tolhn. devera. ser npnc:ndn mnls do que o rn~oúvcl
nem devea·U conter corrcçõcs, nem palnvrns rcbatldns ou lntcrcnluriiUI entro a..s Unhbs. Em cnsos excepcional:~, poderão ser nutorlzadna derroll'nçOcs destn regra, desde que n. nutcntlcldndc d~ conteúdo nfio cstejn cm jogo e deadc que ndo scJnm prcjudlcndns na
condições ncccssi\rlns a uma. boa. reprodução.
11.13 Prcscrlçúcs e~pecllllll para 011 desenho&
a) Os desunho~ deverão ser executados cm llnhns e traço~
durli.vcls, prutos ou tuuls, surlcllmtemente densos c escuros, do
c11pcsaura un1tormc c bem dctlnldos c nfio dcvordo 11er coloridos.
b) Os cortes dovcrúo ser.lmUcndos por sombrns obliquas que
nO.o impcçnm quo se lcinm tncllmcntL• os slnnls de retca•t'mclns c
IUI tlnhns háslcns,
cl A ct~cnla dos desenhos c n clnre~n de sua. cxccuqi\o grnttcn
dcverüo ser tnls quu umn rcproduçf1o roto~rútlcn orctundn com
rcduçl\o llncnr de deis terços pca•mltn diHtlngulr fucllmcntc todos
011 dolnlhcli.
cll Qunntlo, cm cusos cxcopclonnls, n cscnln rl!tUI'IIr cm um
desl'nho, ela dovcrt\ Her roprc.scntndn ~trnflcnmcnte,
L•l Todn11 011 nlp:prlt~moH, lctrns c• llnhnR de rc•tl'rênclns qm' 1'1·
IUII'um nu11 dcHtmholl dvvorüo Hei' HlmpiL•s o chuo11, Em lllisoelnçilo
n nlunrlllmoll o ietrna nf10 1w clcvcrfl wmr pnrõnlclleli, clrculo11 ou
IUIPUii,

ri 'l'odu11 ns Hnhus doa dosonhoH dovorào 11cr normnlmcnle
truçndliH cum o uuxlllo dt! lnt~trumt!ntos do desenho tt\cnlco,
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J') Cncln elemento de cadn tlustrnçi\o deverfl. ser cm proporçó.o o. cada um dos outros elementos dn llustra.çll.o, exceto qunnclo
o uso, do umn proporçll.o diferente ror Indispensável b. clnrc~n do.
llustrnçfi.o.
h) A altura elos o.lgnrismos o lctrna nn.o deverá ser Interior n
0,32 cm, Nos titulas dot~ desenhos, deverá ser utlli~ndo o nlfabcto
llllno c, onde usunl, o Krcgo,
11 Umn mc~ma rolhn de desenhos poderll. conter várias llustrnçõca. Qunndo vó.rlns Ilustrações dispostas om duns ou rnnls rolho.s rormnrem uma ünl.n llustrnçl!.o complotn., ns dlversns llustrnçõr.s nns vl\.rla.s tolhnl dcvcrf1o ser dispostas do tormn a. poderem ser rounldllll sem ei!IW1dcr qualquer parte do qunlquor dcssns
llustrnçõcs.
jl As diversas Uustra.çõcs deverão ser dlspostns sobre uma
tolhu. ou tolho.s, sem dcsperdlclo de espaço, de prerorôncln vertlcntmente, ca.dn uma claramente sopnrndn das demais.
kl As divorsns Ilustrações deverão ser numeradas consccuUvnmente, cm nlgnrlsmos úro.bcs, c Independentemente da nume..
rnçdo dns tolhns.
O Sinais do referências núo mcnclonndos na dcllcrlçúo não
duvorúo nparccer nos desenhos c vice-versn,
ml 011 mesmos elemento:~ quando lndlca.dos por slnnis de re!crénr.ln deverão sO-lo pelos mesmos slnnls de -reterêncln cm todo
o pedido lnternnclonal.
nl Se os desenhos contiverem um u:rnndc número de sinais
de reterêncla, é Insistentemente recomendado que sejn juntndn
no pedido lntcrnaclona.l uma folha separada. que enumere todos
os sinais de rc!eréncla. c todos Oli elementos que os apresentem,

11.14 Dflcumentos ulteriores
. As rcgr11.3 10 c 11.1 n 11.13 npllcnm-se lgunlmentc n todos os

- como por exemplo: pilglnns corrlgidn.s, rclvlndlcaettlcndadns - nprcsentnrtos depois do depósito do pedido tntcrmt.clonnl.

d~cumentos

~oes

11.15 Traduções
Ncnhumn Repartição designada poderá. exigir que n tradução
de um pedido lntemncionnl depositado junto n ela procnchn condições dlterentcs daquelas estabelecidas pnra o pedido lntcrnnclonal tal como toi depositado,
ltegrn 12
Língua do pedido lntcrnnclonnl
12.1 Pedido lnternnclonal
Qunlquer pedido intcrnnclonal devcró. ser dcposltndo nn llnIIUn ou cm umn das llnRuns menclonndns no ncordo concluldo
entre o Escritório Intcrnnclona.l e n Administração encnrregndn
dn po.squlsn lnternn.clonnl com competêncln parn tratar desse pedido, desde que, cntretnnto, ae esse ncordo especltlcnr vúrlns Un~
cuns, a Rcpnrtlqiio receptora. possa. detcrmlnnr qua1 a ltngun ou
quais as lln~;uns dentro ns especificadas cm que os pedidos tntcrnnclonnls deverão ser depositados.
12.2 l\fodltJeaçües efetuadas no pedido intema.elonlll

Todns ns modltlcnçõcs ocorrida.~ no pedido lntemncionnl, tais
como emendas c corrcçõ~s, dc·wcrã.o :~e:- elaborndns nn Ungun deRse pedido vide regra 66.5).
Regra 13
Unidade da lnvençiio
13.1 Exigência
O pedido lnternaclonnl núo dcvcni comportar senã.o umn Invenção ou umn pluralidade de tnvcnçõps llgndo.s cn~re si do ta.l
sorte que núo formem senão um só conceito Inventivo geral C"exl·
gimcln de unldndc da invcnçüo"l.
13.2 Rcivindlcnções de cnterorinli dttcrentes
A regrn 13.1 devcró. ser compreendida como permitindo, cm

pa.rtlculnr, uma ou outrn dtul duns posslbllldndes seguintes:
IJ nlóm do umn reivlndlco.çào Independente pnrn um determinado produto, n Inclusão no m~mo pedido lnt.emnctonnl do
uma relvlndlcaçúo Independente parn um processo cspeclnlmcnto
concebido pnrn n rnbrlcnçâo do mencionado produto e a. lnclusüo
no meHmc pedido lntcrnnclonnl do umn rclvlndlcnçdo Independente paro. uma utlll~nçlio do dito produto, ou
III ~tlóm de umn rclvlndlcnção Independente para um determinado Jlroduto, n tnclusào no mesmo pedido intemncionn.l de
umn rcivlndicnçi\o Independente pnrn um npn.rclho ou melo especialmente concebido para. n execução do dito processo,
Relvlndiençõcs de uma Jnesmn e únicn cntcrorin
Rcssalvndn n regra 13.1, sern permitido Incluir no mesmo pedido tntcrnaclonnl duns ou mnin rotvlndlcnçõc:~ Independentes da.
mosmn cnLcgoria ln snbcr: produto, processo, apnrelho ou wol,
QUe ni1o possnm sc1· rncUmcnto nbrnngldns por uma t'mlcn relvindlcaçt'o gonóricn,

13,3

13.4 Uch•lmllcntcics dcpentlentC!I
Rc.'i.'II'Livndn n rc~rn 13.1. serà permitido Incluir no mesmo pe-

dido lnternncional um únmero rn~oli.vel do rclvlndicnçOcs dcpon·
dl'lltCH, re!crcntt•s n rormM uspecltlcns dn lnvcnçi\o relvlndlcadn
um uma t·clvtndlcnçiw Independente, me.!lmo qunndo ns cnracturlstlcnli de• qualquer roivindlcnçfm dependente possnm ser con:d·
dl:'rndus como constituindo o1n 111 mcsmnn umn lnvcnçi\o,
13.5 :lhuich•s dt! utllldnclo

Qunlqucr E.itllclo deslnnndo no qual um modelo de utllldnrlc
~l'Ja requtH'Ido com bn11c vm um pedido intcrnnclrmnl poderá. npu.
car, um IUI-\'llr da~ rc~u·m1 13.1 1\ 13 ,4, n rt!Hpcito do ns.'lunto nclns
dlspnsto, 1\N dlsJlosh;ut\'1 elo slln ll'lll:ilnçt'o naclonnl conct•rncntos
a mndt'los dr utllldnclu dt•polll ele lnlclndo, nesso Estndo, o procesS~l do Jll'diUo intNnncionnl, dt•ado que scJn concedido no de·
,puatt.llnte um Jll'll~o dt• ]leio lnenos 2 mcllell a contnr dn dnta de
UXllirnçiw do pruzo upilc!\Vt•l t~m obcdlôncln 110 nrtlgo 22 pnrn QUC
tldaptu :1(!11 ptldldo i111 exl~tl•nclnll dns wft•rldnll dlsposlçOez; dn lo·
glslaçú.o nnc\onul.
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dns tas Administrações oncnrregadn.s dn pesquisa. intcrn11clonnl
pelo Trntndo o pelo prc.sentc R~guiamcnto do cxecuçi\o.
11) A taxa de po:;qult~n ncró. cobrndll pela Repnrtlç(l.o receptor!\
I! dcvcrri. ser pnga nn moedn estlpullula por ostln RopllrtJç(io, !f~
cnndo entendido, cntretunto, que oo cs:;n moeda ni1o ror n mesma.
que n do Estado no qunl a. Admtnlstrnçf1o encnrregadn dn. JlC.i·
CJUisn lntcrnnclrmnl estiver sedlndn, n taxn do pcsquisn, ao sm·
transrcridn peln Rcparttçiio receptora p11rn essa Administração,
flerte. livremente convcr.!!lvcl nn. moodn do dito Estado, Qurmt.o no
prazo do pa(Iamento dn tnxc. do pesquisa, npllquo-so n rca:rn 15.4n.),
10.2 Reembolso
A taxn do pesquisa. :u~rá. rectnbolsadn. no dcpol!ltnnto desde que
:;cJa negntlvn a constatuçiio mencionada, no artigo U.ll,
10.3 &embolso p11rclnl
Qunndo apedido lntcrnnclonnt relvlndtcnr n pr!orldndc do um
pedido intcrnncionnl nnterior que tenha sido objeto de umn. pcs~
f1Ulsn internacional peln mesma Admlnistrnção cncnrreQ"nda. da.
po:;qul.sn intcrnncionnl, essa Adllllnlstraçiío rocmbolsnr{l. a ta.xn do
pesquisa paga cm relaçí~o ao pedido lnternnclonnl posterior na.
mcdfdn o nas eondfçócs estiJJUIIldns no acOrdo n que se retere o
nrtlgo 10.3lbl, desde que o rcintório do peaqulsn lntcrnactonnl to..
nhn podido bascnr-sc, no todo ou cm pnrte, nos rc:;ultndos dn.
pesquisa lntcrnnctonnl do primeiro pedido internacional,
RCI;'ru. 11

Taxa do trnnsmlssii:o
14.1 Taxn. de trn.nNmlss1io
n.) Qunlqn"r Rcp:ll'tlçrio recoptorn. poderá exigir cm sou provctt.o, que o dcpJsltnnte lhe pn~:uo umn tnxn pelo recebimento do
pedido tntcrnnclonnl, peln. trnnsml.clsão do Cóptns no Escritório
Intornncionnl c à Admtnlstrn~ão competente encnrrc(Cn.àa da pcsqnisn internnclonn.l c pcln cxccuçiao de todas as dcmnls tnrotns
relativas no pedido Jnternnclonnf, que cssn nepnrt1çúo tiver n sem
cnrgo cm virtude do aun qualidade de Ropartlçüo receptora ("tnX:l
de trnnsmlssilo"J.
bl O montante dtt taxa de transmissão, cnso hnJn umn, o n
dnto. cm que acró. devida, serão !lxndos peln Rcpo..rUçü.o receptora.
Regra lti
Taxa lntl!machlnn.l
15, 1 Taxa. bó.slca c taxa. de dtsl.rnaçiiB
Qunlqucr pedido lnt~rnnclonal serd. sujeito no pagamento do
umn tnxa cm proveito do EscrHórJo lntcrnncJonnl !"taxa Jntor..
nncional"l, compreendendo:
1l umn "taxa bó.sica" o
lll tnntns "tnxns do deSI(tnnção". quantos !orem os Estndos
designn.dos lnclnidos no pedido tntornnclonnl, desde que, no caso
de uma pntcnto rcglonnl ser requerida para. certos Estados deaignndos, uma. únlcn tnxn. do deslgnnçõ.o seja devida pnrn todos cssca
Estados,
15.2 l\tontantes
a.) O montnnte dn. to.xll. búsicn scró.:
I) ca.so o pcdldo'lntcmnclonal niio tenho. mnls de 30 rolhas:
45 dólares dos Estados Unidos mala 1 dólar dos Estados Unidos
ou 4,30 trancas sulços por' tolha. n contnr dn 31.• 1nclustve.
b) o montnnte .da. ta.xa ~e designação serà:
ll por cada Estado designado ou grupo do ERtndos designados IJarn os qunls .soja requerido. n mesma patente reg!onnl que
não cxljn n trnnsmi:lsão do umn cópia acgulll!o o artigo 13: 1!!
dólares dos E:stndos Unidos ou 52 francos sulcos;
Ul por cnda Ésto.do dcsl~mado ou grupo do Estndos dcslgnndos pa.rn os qun.ls seJn requerida n mesma pntonte regional exl·
glndo p. transmissão de uma. cópia de acordo com o artigo 13: 14
dólares dos Estados Unidos ou ao francos sulços.
13,3 Forma de parqmento
a) A tnxn lnternqclonnl seró. cobro.da peln Repartição receptora.
bl A tc.xn lnternactonnl deverá. ser paga. na moodn doterm:nada pelll .Repll.rtlção receptora, ficando compreendido que, logo
que seja. tro.nli!Drldn peJa. Repnrtlção receptora para o Escritório
Internncionnl, oln dever{L ser llvremente conversivcl em moeda
suiçn.,

17.1 Obrign.çúo do

17.2 nlsponlbllldndc de cópla.s

a o Escritório Internacional, n. podido expresso da Repn.rtlção
designada, sem demora, mns não nntes de expirado o prazo nxn...
do na. regra 17.1, n.l, envlnró. uma cópln do documento de prioridade àquela. Repnrtlçfí.o, Nenhuma Repartição designada. dcVcró.
exigir cóplns do dcposltnnte, exceto quo.ndo requerer n remessa. de
um11. cópia do documento de prlorlclndc com umn tradução cerUtlcadn. desse documento. O depoaltnntc não será. obrlgrtclo n. fornecer umn trnduçüo certiticndn lL Rcpnrtição designada antes de
expirado o prazo clitlpulado no nrtiQ'O ~2.
bl O Escrilórlo Intcrn:ncional nilo colocnró. à dispostc;ão do público cópias do documento de prlor.ldado antes dn publlcação lnternncJonnl do pedido internnclonnl,
cl As aUno11s P) e b) n]Jllcam-so lr.unlmcnto a qualquer pedido Internacional nntcrior cuja prlorldn.do seja reivindicada. no
pedido lntcrnu.clonal posterior,
RC!gra. 18

a) A tnxa. básica. será devida na. dntn do recebimento do pe..
dldo lnternnclonnl. Todnvln, qualquer Repartição rcco)Jtora. poderó., n. seu critério, notificar o deJJosltanto de que não recebeu essa.
tnxo. ou de que o montnntc recebido to! tnsu!lciente e nutorll!:lLlo a. pagar mal.s tnrdo, sem perder a. dntn do depósito, desde que:
ll não seja nunca autorizada a o!etlvnçlío de um pagamento
depois de expirndo o prazo de um mês a contar do cUn de reccblmento do J)edldo ln.tornnclonnl;
11) uma. tni nutorlzncão nll.o seja sujeita n uma. sobretaxa.,
b) A tn:x:n do doslgnaçoã poderó. ser pa.gll na dntn de recebimento do pedido lnterna.ctonnl ou em qualquer outro. data posterior, mns deverá. ser paga no mó.xlmo anteli do completado um
nno n contnr da. dntn. do prtorldnde.
15,5 Paprncnto parcial
a) Se o depositante especltlcnr os .Estados em relnçõ.o nos
qunls deseja. que qulllqucr montante pngo por ele soja. conside·
rado como tn.xa 'do designação, esse montnnte será. conseqüente..
mente npllcudo, na ordem que o doposltanto Indicar, nos Estados
cuJa. tnxn. de destgnnçõ.a ror coberta. pelo monta.nte pago,
b) Se o dopasltnnto não fornecer tn.l eapccl!icnçtl.o c se o montante ou montantes recebidos pela RepartJçilo receptora. torem
superiores à. taxn b4slca e a uma ta.xa. de dcslgnncão, mas ln!orloros ao montante que serln devido do acordo com o nUmero dos
EstadO:i designados, t.odo o montante que exceder o totnl dll. tn.xa
btl.slcn o de uma tnxn do deslgnnçô.o, scril. consldorndo como taxn
de deslgnnçõ.a dos l!:stndos liegutntllEI no Eatndo mencionado cm
primeiro lu~tar no requerimento c na. ordem do designação desses
Estados, no requerimento, até c Inclusive aquele dentre os Estudos designados em relaçAo .no qunl o montante Integral dn tnXIl
de dostgnaçõ.o estiver coberto pelo montante ou montantes pnu:os.
c) Todos os Estndos do um Ql'UPD do Estndos dcslgnndos, tul.ra
os qunls 11 mesma patente roglonnl soJa requerida, serão consi~
dorndos como cobertos peln taxa de desiQ"nação dnquolc Estado,
que no sentido da nllnen p) tiver sido mencionado cm primeiro
lugar, ou cuja. tnxn. ostcJn. pngn. no acntldo da. nUncn b),
15.0 Rcemboi!IO
nl A taxa lntcrnneional scrt\. reembolsada no dopoaltnnto dosde que soJn. ncs11tlva. a. constataçll.o monclonn.dn no 11rt1go ll.tl.
bl A tnxn lntemnctonnl nlio scrl'l. rccmbOl:!adn cm nenhum
outro c11so.

Dcp011ltantc

18.1 oomlcillo
a) Com ressalva. da nllnen b), n. qucstõ.o de aabcr so um depositante está domlc!Undo no Est.ndo contrn.tnntc em que nlcgn estnr dependerá. da. leglslnçüo naclonnl des.so Estado ü será resolvl-

d(L pelll.

18.2 Nnclonnlldadc

a) Com rcssnlvn da nUnca b), n qur.at!\o do sn.bcr se o dcPost..
tnntc ó nnclonnl do Eatndo contrnt11ntc do qunl nlcgn :ler, dcr>enderó. dll logi:Hnçii.o nnclonal desse Elitado c acrà. resolvida. pcln
Ropnrtlcõ.o receptam.
bt De todo modo, umn pesson jurldicn ccnstltulda de acordo
com u lclrtsin~i\o de um Estndo contratante scrt\. cons1dcrlldn. como
sondo naclonnl desse Estn.do,
18.3 Vri.rtos dcposltuntcs: Dli ml!llmOtl p11ra toclos os E11t.adot1
designados
Se todos os depositnntca torem depositante., cm todus os Eatndos deslgnndos, o direito do doposltnr um podido tntornaclonnl
existirá. dc:~de quo pelo mcnoa um dentre elea seJ11 autorizado n
depositar um pedido lntcrnnclonal de ncordo com o n.rt, a.
1JJ.4 VúrhlH depoHltuntes: diferentes pnrn E11tados dcslgnndlMi
dlfcrcmtcll
n) O pedido lntcrnacionn.l poderá. Indicar depositantes dUorentes pnrn Est11ctos dcslgnndos dl!crcntcs, dc:~de que cm rolaçno
n cndn Elitndo dctilUnndo, pelo monos um dO.S doposltnntcs lndl~:n
dos parn cs.~o Estndo esteJa autorizado a. dllposltnr um podido
tntcrnnclonlll do ucordo com o art. il.
b) CIUIO n condição cstllbelccldn. na niiRL'n n.) nllo for proonchldll cm rtllaçlio a um &.'itado designado, a dcslsnnçtí.o desse
ms.tndo 11crá. consldorndn como nlio tendo sido rottn.
e) O Ellcrltórlo Inturnnclonnl publlcnril, de tempo~ a tempos,
ln!ormnções rclntlvns Os dlvcmmB lcul.cllllções nnclonnls qunnto h.
qucJ~ti\o de snbor quem Lem dtrollo (lnvnntor, prucumdor do tnvflnwr. titular dn lnvcnçi\0, utc,J de depositar um pedido lntornncionnl o JUntllrfl u o&'lll.'i lntonmaçõoH n ndv~rtí:-nt:\1\ di'! q1111 oo cftl\\.o!l

pe~~qul!n

10, 1 Direito de cxlrlr untl\ tuxa.
Pl QUII!qucr Admlnlatrnçno cncnrrogadn d11 pesqulaa lntornll•
clonul poderó. cxlulr do depo.'i.ltanto o PUKIIml!nto, crn lieu proveito,
do umu tnxn l"tnxa, do pcsqulsn"l pnru re11llznçf1o da pcsqulsn ln~
tornnclonnl o pnrn n. cxecuÇflo de todns ns dom11is tnrctns conrtn-
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Rcpll.rU~ã.o,rcccptorn.

b) De qualquer mnnclra, n posso do um cstnboleclmonto Industrial ou comercial eJeUvo e 1dônoo em um Eatruio ccntratn.ntc
acró. consldcrn.dn como constituindo domlcillo ncsac Estndo,

Recm 16

Tuxn de

Documento elo prlorldndc
n.pr~.sentt~.r cópln. de um pedido nacional

anterior
a> se o podido lnternnclonnl reivindicar, do ncordo com o ar..
tlgo B, n prlorlda.de de um pedido nnclonn.l nntcrlor, umn cóptn.
dc.sse pedido nacJonnl, ccrt1tlcnda devidamente peln Repnrtlçúo
nncionnl cm que rol dcphsltndo {"documento de prlorldndc">, se
já nüo houver sido depositada nn n.epartlçií.O rcccptorn Jllntnmon ..
te com o JlCdldo lnt.ernncional, dcvcró. ser nprcscntndn pelo depo..
sltnntc 110 Escritório Internnclonal, o mnts tnrdnr ató n cxptrnçAo
de um prnzo de lO meses c. contar da d11tn de prioridade ou, no
cnso mcncionRdo no nrtJgo 23,2), o mnts tardar nn. dntn estnbctccidn pnrn procos~nr c exnmlnar o pedtdo.
bl Se o depositllntc não se contormn.r com n. dctcrmJnnçiio dn.
nUnca "l, qualquer Estado designado podoró. desprezar n relvlndlcnçiio de prlorldnde.
cl o Escritório Intcrnnclonnltnscrcveró. n dntn de rcccbtmonto do documento de prloriaade c a. notltlc!Lró. no depositante e à.s
Ropn.rtlções rcceptorns.

1á.4 Dai> 4o paJ1Uilen1o
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do pedido !ntornnclonnl l"ffi qualquer E11tndo designado poderão
dcpundor ela quc~túo tlc .~nlwr ~c a pc&~on lndlcndn no pedido lnt.crnnclonnl como dcpo.-;Jtan~ pnrn os propósitos dcs11c E,tndo es~nri\. hnbllltadn, de acordo com a lcgiHiaçiiO nnclonnl desse E.'ltndo,

a dcpostlnr um pedido nnctonnl.
UL5 Troca. da

JICSIIOil fl\1

do nome do depo11ltnnte

Qualquer trocn da pessoa ou do nome do dcposttnntc será. ro-

glstrnda, a. pedido do lnl:!smo, pelo Ellcrllórlo Intcrnncton!ll que

nstllm notltlcnrn u Administração lntcrcssndn cncnrrctrnda dn pcsqullin lntcrnnclonnl c ns Rcpnrtlçõcs
Re~:rn.

Uepnrtl~iio

dcs\gnad<U~.

10

lteceptora Competente

10.1 Onde depo!iltar

n> Com rcssnlvn dn nllncn b), o pedido Internacional scró. depositado, ll. escolha.· do dcpo.~ltante, quer nn Repnrtlçilo nacional
do Elltndo contrntnnte onde estiver domlclllndo, ou num11 Repnrtlçõ.o nglndo cm nome delito Estndo, quer nn Repnrtlçii.o nncJonnl
do Estado contratante de que ror nnclonn1, ou numa Repnrtlçiio
agindo cm nome deste Estado.
b) Qualquer Estndo contratante potleró. estnbe}eccr convônlo
com um outro E:ltndo contratante ou com umn orgnnlznçlio lntergovernnmcntnl no sentido de que a Repartição nnclonnl deste
úlWmo Estado ou cssn orgnnJznção lntergovernnmcntn.l poderão,
pnrn todos oo tlns ou pnrn certos dentre eles, agir em lugar do.
Repartição nacional do primeiro E.~tndo como Repartição receptora. pnrn oa deposltnntcs domiciliados nesse primeiro Estndo ou
que dele sejam nnclonnls. Niio obstante esse convênio, n Rcpnrtlçúo nnclonnl do prlmt>lro Estndo 8Crá conslderndn como sendo
a Rcpnrtlçiio rcccptorn competente no sentido c.stnbelccldo pelo
n.rt. 15.5).
c) Em relnçií.o a qualquer decl.!!ão de ncordo com o art 9.2),
n As.scmbléln dcslgnnrtí a Repartição nacional ou n. orgo.nJznção
lntergovornnmcntal que tunclonnrú. como Repartição receptora dos
pedidos dep08ltndos por pessoas domlclllndns nos t..stndos deter..
minados pelA Assembléia ou nn.clonnls deiiScs Estados. E.ssa dcsl~t·
nação requer o neordo prévio dn dita Repartição nacional ou da
dito. orgnnlznçi'to lntergoverna.mcntnl.
19.2 Vários depot>ltantes
a) Se houver vários dcpo.sltantes que nií.o tenham mnndató.rlo comum, seu representante comum, no sentido que lhe empresta a regra 4.8, para tlns dn apllcnçilo da regra 19,1, será. const ..
dcrndo como dcpoaltnnte,
b) Se houver vó.rtos dcposltnntes que tenham um mnndatá.rlo comum, o depositante mencionado em primeiro lugar no requerimento com autoridade pa.rn depositar um pedido Internacional de acordo com o nrt. 9 será., _pnrn. t!ns da. npllcp.ção dn regra.
l!l,l, comldcrndo como dcpo.sitant.e,
10.3 Publicação do tnto da delcJ:Ilçio de tnrefns de Repart!çio
receptora

a) Qualquer acordo previsto na regra 19.1. b) será notltlcndo
sem demora no Escritório Internacional pelo Eatado contrnt:mte
que delegar as tnretns de Repartição reccpklrn à. Repartição nacional de, ou agindo cm nome de outro Estado contratante ou
uma orgnnll!:açõ.o lnklrgovcrnn.mcntal.
b) o Escritório Intcrnnclonnl, prontamente depois do recebimento, publlcn.ró. n. notltlcação nn On2etn.
RegTn. 20
Recebimento do Pedido lntcmaclonal

20.1 Data. e número

n) Ao receber os documentos que pretendam conatltu\r um
pedido Internacional, n. Rcpnrtlçúo receptara. apor!!., de maneira.
Indelével, no espaço previsto pnrn este tlm no tormuló.rlo de requerimento de cndn vln rcccbldn, n dntn do recebimento ctctlvo
e, cm cn.dn. tolha de cndn vtn reccbldn, um dos números atrlbuldos
pelo Escritório Intcmnclonnl n essa Rcpnrtlçiio,
b) o lugnr em que, em cndo. tolha., da dntn ou o número deverão ser apostos, bem como outros pormcnorc8, serilo espccltJcn...
àas nas lnatruções Admln\5trat\vns.
20.2 Recebimento cm dlna diferentes
n.) Nos cMos em que kldns ns tolhas pertencentes u um me11mo
n.legndo pedido intcmaclonnl não scjnm recebidas no mesmo dia.
pelo. Repnrtlção receptora, esta última corrlglrtí a. dntn nposta no
requerimento (delxnndo, todnvln., leglvcls n ou ns dtLtns nnterJormentc apostas) Indicando· a. dntn de rehcblmento dos documentos
que complctn.m' o pedido lntcrnuclonnl, contanto que:
Jl qunndo nenhuma. sollcltnçl\o tenha aldo teltn no dcposltnnto pnrn. que otctue corrcções do acordo com o art. 11,2 a), os ditos
documcnta:i seJam reccbldo.s dentro de 30 d\118' n contnr dn dntn.
em que M tolhn..s Wnhnm sido recebldns pcln primeira vez:
m qunndo umn aoUcltnç!l.o pnrn. tJtctunr correçõc:l tcnhn sido
tcltn. no depositante, do acordo com o nrt. 11.2 a), os ditos documentos sejnm recebidos dentro do prazo csUpuln.do peln regra. 20.6;
III) no cnao do nrt. 14.21 os desenhos omissos sejnm recebidos
dentro de so dlns n contar dn dntn cm que o.s documentos Incompletos toram deposltudos:
lv) n. tnltn ou recebimento posterior do qualquer tolha con ..
tendo o resumo on parte .dela nCI.o exige por si só qunlquer corro ..
ção dn datn lndlcndn no requerimento.
b) A Ropnrtlçlio rocoptorn nporn cm qualquer tolha recebida.
cm .datn posterior D.qucln cm quo n.'l rolhns toram recebidas pelo.
primeira ve2, n dntn do recebimento da tolhn. cm quc&tü.o.

::!0.3 l'Nlldo lntcrnanlonul corrigido
No caso numcionndo no nrt, 11.2 b), n ncpartlçfio receptara.
corriQ"Ir(l. n dntn apo.'ltn no roq\wrtm{lnUl (dclxnndo, todnvin, ler;l ..
veis n dntn ou diltnH upostM nnttorlormcntol, lndlcn.ndo n dutn
do rccoblmonkl dn \1Hinm corrt.>ÇÜO exigida.

20.4 Conrtnt.'l\'ÚO contorn16

~~'-llt'clthm o art. JJ,J)
n) Prontamente, dcpot8 do recebimento doll documentos que
con.stltunm um nlcgndo pc•dido lntcrnuclonnl, n Rcpartlçiio receptora constnt:1rá RC es~cs documentos preenchem ns condlçóe.s proscrltnl:l pelo nrt. lJ .1 J.
b) Parn oo nns do nrt. 11.1 un c), bastará Indicar o nome do
dcposttnntc de mnmlrn n permitir nuc scjn e.~tabclecldll. a sua
ldentldnde, mesmo se cs.~e nome estiver mal ortogrnrndo, se 03
nomes Indicados não estiverem comulctos ou, no cnso do pcs110n
Jurldicn, se n lndlcaçüo do nome estiver nbrcvln.ri.a ou Incompleta.

ConHtatnfliio po~ltl\•n
nl So n con.'itatnçúo, no sentido que lhe cmprestn o nrt. 11.1),
ror po.sltlvn, n Repnrtlçiio rccaptorn cnrimbnrá, no cspnço reservado para c&'le tlm no tormuló.rlo do requerimento, o nome dessn.
Repnrtlcüo c ns p:tlnvrns "Demande Inlornntlonale PCT" ou "PCT
Internntlonnl Appllcntlon". Se n Ungun otlclnl da RcparUçúo roccptorn ni1o tor nem trnncôs, nem lnRlê:~, as pnlnvrns "Demande
Intcrnattonnlc" ou "Int.crnntlonnl Appllcntlon" poderi1D ser ncompnnhndn..s por sun trnduçiio na. llngua otlclnl dessa Repartição
receptora..
bl 1\ vln cujn tolha de requerimento to! ns.slm carlmbndn,
con.stltulrli a. vln orlglnnl do pedido lntemnclonn!.
c) A Repnrtlçüo receptora notltlcnrt\ sem demora no dcposltnntc o número do Jl(!dldo tntcrnnclonnl c n data do depósito tntcrnnclonnl,

!!0.5

20.6 Solleltnçã.o ele cor~ã.o
nl 1\ sollclt.nçilD de corrcçiio n que se refere o nrt. 11.2) doverá e.specltlcar qual n condição p~;escrltn. pelo nrt. 11.1) que, nn

oplnlüo dn Repartição receptora, nào foi prccnchldn.
'
b) A Repnrtlçiio receptora enviarA sem demora.· n .soUcltaç!i.o
no deposltnntc e fixará um prazo rll2oó.vel no cn.'IO pnrn. que deposite n correçiio. Es5e prn~o não deverá ser Interior n. 10 dlns,
nem superior n um m~s. a contnr da data da sollc\tnçúo, Se eMo
pra2o expirar depois de decorrido um :mo n contar da dnta do
depósito de qualquer pedido cuja. prioridade tenha sido relvlndlcnda, a Repartição reccpklrn poderá levar essa clrcunstó.nclo. no
conhcelrilcnto do dcpo.sltnntc.
Constatação negaUvn
Caso a Rcpnrtlção rcceptom nüo receba., no prn.2o catlpuln.do,
qualquer resposta o. aun solicitação de corrccõ.o, ou cnso a. carroção
aprllsentndn. pelo dep08ltnnte não proonchn. a.lndn. ns condições
preser1tM pelo art. 11,1}:
U cln notlt!cart\ sem demora ao depo.sltnnte que seu pedido
não rol e não ,será. considerado como um pedido tntcmnclonal
e lndlcnril os motivos de.ssn decisão;
11l cln notltJcartí no Escritório Internacional que o número
que to! por ela nposto noa documentos niio será. utilizado como
número de pedido tnterno.clonal;
IIII clrl. conservará os documentos que constituem o nlc~rado
pedido lnternnclonnl c qualquer correspondt'!ncln t•claUvn. no mesmo, de acordo com n regm 93.1, c
IV) ela envln.ró. uma cópia dos ditos documentos no Escritório
Intcrnnclonal cnso. em vir~udc de um pedido do depositante de
ncordo com o nrt. 25.n, o Escritório Intcrnnclonnl tenha nccc:~
sldo.do de umn tal cópia c a. solicite expressamente.
20.7

Erro da. Repartição receptora
Se, mais tarde, n Repnrtlçiio receptora descobrir, ou perceber
pela. resposta do requl8ltnntc, que cometeu um erro no enviar
umn. sollcltnçüo de corrcção, cm virtude de hilverem sido dcvldnrnentc preenchidas ns condições prescritas no nrt. 11.1 nn ocasião
do recebimento dos documentos, ela procederá dn tormn. prevista.
nn regra 20.5,

20,8

20.9 Cópia n.utcntlcadn pnrn. o dcpottltnnt&

Contra o pagamento de umn taxa, n Repn.rtlçfio rcceptorn fornecerá no deposltnntc, a. pedido. cóplns nutcntlcnda.s do pctlldo
lntcrnnclonnl, tal qunl tal depositado assim como de todas ns corrcçôc.s relativas no me.smo,

21, 1

Re!ipont~ahllldadc

Jtcrra ::1
l"rcpnro de Ccipln.s
du. Rcpnrtlçii.o r«eptorn

a) Quando ror axlgldo que o pedido intcrnnclonnl seja depo ..
.sltndo cm umn únlcn vln, n Rcpnrtlçdo receptorn. aerà rcsponsàvcl pelo preparo de sun própria cópia o dn do pesquisa. requerlclna
cm virtude do nrt. 1:!.ll.
bl Quando ror exigido que o podido tntcrnnclonnl soJa. depositado cm dUlL~ vlns, a RepartlçOO receptora .será rcsponsá.vel pelo
preparo dn cópia que lhe ó destinada,
c) ao o pedido 1ntcrnnclonal ror dcp08ltaclo em um número
de vlna Interior no que rol prescrito nn regra 11.1. h), n Rcpnrtlçúo receptora seró. rcsponaó.vcl pelo rúpldo preparo do nUmero oxiRido do cóplns, o' torá o direito do rixar umn tnxn. pnrn a cxecuçõ.o dessn tnrctn, bom como de cobrnr e.ssn tnxn do depositante.
Rejl'rn. 22
Tnuumtbl.silo d.a. viu.

Orl~:lnnl

22.1 PrÕce!INO
n) Se a constntnçfio a. qno ao rcrcrc o urt. ll.ll, ror poslttvn
e n menos qu" IUJ O-'tlpulncôos relntlvn.~ à scgmnnçu nnclonnl lm·

peçnm que o pedido tnternnclonu.l soJn considerado como t.nl, n.
RcpnrtiQ1\o receJlt.orn transmltlró. n viu. orlglnnl no EDCI'Itórlo Jn..
tcrnaclonnl. E.'l.~u trnnsmlssi\o será rcltl\ sem demora RJlÓ.S recebimonto do pedido lntcrnnclonnl ou, .se 110uver necesstdnde de etctunr um controlt~ u tlm do preservar n scgurançn nnclonal, tno
)OifO seJa ol.ltldn n dovtdn autorlznçâo, Dto todo modo, n Reparti•
QÜo roceptorn trnnllmltlrà n via orlglnnl n. tempo do chegar uo
Escritório Intcrnnclonnl nntc:s de oxph•ndos 1!\ mcllcs n. contnr dn
dn~n de prlorld"nde. 011110 u. transmls.:~tw seja Mta pelo correio, o.
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Hcpart1çi1o rocoptorn despachnri\ .n vln orlgtnu.l, o mnls tnrda.r, 5
dlt1.8 nntc.'l dll. cxptrnçào do 13.0 mês a contar do. datn. de prlor1dndo,

b) Se, depois do cxplrn~o o prnzo de 13 me.!ic.'l e 10 dlns n
contnr dn dntn dH prioridade, o dll)lO!iltuntc não ~t.tvor do""powm
do notlflcnçúo do recebimento onvladn pelo Escrltorlo Intcrr.aclo ..
nnl do neordo com n rcgm !N .2. n.), elo tcrt\ o direito do sollcltnr
b. Rcpnrtlçilo reccj)Ulrn que lho remoto. n. vln. orlcrtnnl ou, se a

Ropnrtiçfí.o receptora nlegnr haver transmitido n vln. ortgtnnl no

Escritório Internnctonnl, umn. cóph\ n.utentlcndn dn vln cm qucatúo tcltn b. biUio da cópln da Rcpnrtlçíio receptora.
c) O doposltnnto poderá. transmitir no Escrttórlo Internncto ..
nnl n cópia que recebeu do ncordo com o. allnoa b), A menos quo

a vin original trnnsmiUdn pcln Ropnrtlçdo rccçpklrn tenho. atdo

recchidn. pelo F..scrltórlo Intcrnnclona.I antes do recebimento por
c.~se Escritório da cópln tro.nsm!Udo. pelo depositante, estn Ultima
Sotmi. considerada como constl tulndo n via original,
22.2 ProccsliO altemntJvn
a) Núo o~tnnte ns disposições dn regrn 2!L 1, qualquer RcpnrtlçiLO receptora poderá. estipular que n vln orlglnnl de qunlquor
pedido lnternnclonnl depositado junto n uln ~eja trnmmltldn li.
escolha do depositante, pela RepnrUçúo receptora ou })Cio dupcÚJJ ..
tnntc, A Repartição receptora lntonnar.i. o Escritório Intcrnnclonnl
dn exlstônctn da umn tn.1 cstlpulnçli.o,
b) O depositante excrcerli. sun csoolhn por mola di:! umn nota.
e~crltn que ele depositará. junto com o pedido lnternaclonnl. caso
nuo tnç:~. essa escolho., .será considerado como tendo escolhido a
traMmlssão pcln Rcpnrtlçiio .,receptora.
c> Quando o dcpo.sltante e.scolhcr a trnnsmlssfio pela Repnrtlçúo receptora, o processo scrli. o mC3mo que o prcvlslio na rogrn 22.1.
11) Quando o deposlt.,nte preterir proct.'dcr elo próprio à
trnn11miHSão, lndtcnrá nn notn mencionada nn nllncn b) :Je dcscjn
procurar n vtn original nn Rcpnrtlçã.o receptora ou se desejo. quo
cbt.'l. Ultlnin lhe envie n via origina.! pelo correio. Se o deposlt.nnte
preterir procurnr ele mesmo a via original, a Repnrtlçfio receptora colocará osso. vln à sun disposição nsslm que a nutorlznçuo
mcnclonndn nn rcgrn 22.1 n> haja sido conseguido. c, cm todos
os cnsos, Inclusive no ·caso cm que um controle devo. ser ctctundo cm vlstn dessn autorlznç!io, 10 dlaa o mais tnrdo.r nntes de
explrndo o 13,0 mês n contnr da dntn de prioridade. se no explrnr
o prazo de recebimento dn via orlglnnl pelo Escritório Intcrnaw
clonnl, o dcposltnntc ainda. não houver procurado a mesm11 o.
Repnrtlção receptora o notl!lcnrá no Escritório Intornnclonnl 'Se
o d~posltnntc dcscjnr que n Rcpnrtlçfi.o receptora. lhe envie ortgtw
nnl pelo correJo ou se não manltcstnr o deseJo de procurar essn
'l'in oriBina.l, a Rcp:~.rtlçúo receptora. lhe cnvln.ró. n mc.,ma. pelo
correto nsslm que n nutortznção menclonndn nn regra 22.1 n.) hnJn
.'!Ido coru~eguldn c, em todo.s os casos, Inclusive no caso cm que
um controlo deva ser ctctundo cm vista dessa nutorhmçdo 15
dlns o mnls tnrdnr nntcs da expiração do 13,o mês n contn! dn
data de prtorida.dc.
e) Se n Repartição rcccpUlrn não colocar n vin orlglno.l à dlsw
posição do dcposltnnto na dntn lndlcndn nn allncn 11), ou se o dew
posltnnte, havendo sollcltndo que n via orlgtnnl lhe tosse enviada.
pelo correio, não n tcnh:~. recebido pelo menos 10 dias nntoa do
expirado o 13.o mês a contar dn ·dntn de prioridade, o doposltnnto
poderá transmitir uma. cópia. de sou pedido lnternaclonnl no Es·
crltórlo Intcrnnctonnl. Essn cópln f"vln orl~;innl provisória") sorti
IIUbstltulda pcln vln orlglnnl ou, cnso esta última tcnhn sido perw
dlda, por umn cópia. dn vln orlglnnl telta com base no. cópln dn
Rcpnrtlçfi.o rcceptDrn c devidamente nutentlcndn pela. Repnrtlçõ.o
reccpUlrn, tão Jogo sejn passivei e, crn qualquer cnso, n.ntea dn oxplrnção do 14.0 mês a cont.u da dnta de prioridade.
!:2,3 Prazo prcvhito no arU.:o 12.3)
al O prnzo prov~to no nrt. 12.3) será:
1l no cnso de npllcnção do procc.'!.'lo previsto nns regrna 22.1
ou 22.2. c), de 14 meses n contnr dn dntn. de prlorldndc;
11) no caso de npllcnçi'lo do processo prcvl:ito nn regra 22.2.
dl, de 13 meses a contar dn dntn do prioridade, tlcando entendi·
do, entretanto, que, no cn.so do depósito de uma yln orllrtnnl prow
vlsórln de acordo com a re~trn 22.2. e), esse prn20 será de 13 mew
ses n contnr dn dntn de prtorldnde pnrn o depósito dn vln. orlgtnnl
provisória c de 14 mesc_, n contnr dn dnta de prtorldnde pnrn depósito dn vln orlglnul.
bl o nrt. 48.'11 c a. regro. 82 não oo npllcnm à transmissão da
vln orlslnnl. Flcn entendido que a11 disposições do art. 48.:!) permanecem npllcávcla.
:!2,4 ElltniJ~~CIIN rcfcrcnteN à. não-con!onntdndc i:Ls rtGTU 22.1 e
o ní1mcro dos cnsos cm que, com o conhecimento do Escritório Intcrnnclonnl, umn Rcpnrtlçõ.o rccoplorn não se tenha. conformado às exig8nclns das rcgrns :!2 .1 ejou 22.2 será Indicado
nmn vez por nno nn On:r.ctn,
22.5 QucwmmWN clcJUI~>llutlos com o pcclldn Jntcmnclonul
Pnrn O:i propósitos dn presente rcgrn, n expressão "vln original" comJU'ocnderl'l IR'unlmcntc qunlquor documento dcpo:dtndo com
o pedido intornuclonnl l' monclonndo na rcgrn 3.3. n.l 11), Caso
tnmlq\ICr dos documento.!! mcnclonnclos nn. rt>grn 3.3. u) lll que,
do ncorda com a ll!ltn de controle dt>vcrlnm acompnnhnr o ncctldo
lntornnclonai, nr,o ror otctlvnmento doposltndo, o mnla tnrdnr,
na ocaslilo cm que a vln orl(llnnl ror trnn:mt!Uda poln RopnrUQf~o
rcr.cptorn, e!ltn nnotnrá o tnto nn llstn de controlo que será corullduradn como nilo hnvendo mcnclonndo o diUJ documento.
ltc~rra 23
TrnnlimiNsito du ClÍithl dt~ t•nPHIIliHn
23.1 J•rocell~n
nl A cópln do pcsqultm Mera trnn.~mltldn pela Ropnrttcno rceupt.orn i1 Admlnl.~trnçlio oncnrrc~tndn dn posqu~n lnternnclonnl o
malu tnrdar no dln cm que n vh\ orl~;lnul !or tranflmltldn no
J~:lcrltórlo Int.ornuclonnl ou, do acordo com 1\ roRrn 22,:! d), 110
dt•po:;ltnnLe,
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lt) Se o Escritório "lntcmnclonnl nO.o houver recebido, dn
.Admlnlatrnçúo cncnrrcQ'adn dn pesquiso. lntcmnclonnl, nos 10 dln:~
llr.gulnt~ ao rccclllmcnto dn vln oriQ'Innl, a lntornmçdo do qno
tS.'In. Admlnl:~trnçf1o eatlt. do posse da cópln de pcsquhm, o dito Es·
erltórlo trnnsmltlrt\ sum dcmorn umn. cópia do pedido tntemaclonnl à Mmlnl:~trnçAo encarregada. da pcaqulsn. lnternaclonnl. So
cst.n Admlnlstrnçr,o não so houver engnnndo no ntlnnar quo núo
cstnvn dn posso da cópia de pcsqutsa no expirar o 13.0 mês n cantor da. dntn de prlorldndc, o custo dn oln.boraçli.o do uma cópln,
J)nrn est~n Admlnistraçiio .!lcrn rccmbolsndo poln RepnrtlçfLO recept<lra no Escritório Intcrnnclona.l,
c) O número dos cnaos cm que, com o conhecimento do F..scritórlo Intcrnnclonnl, umn Rcpnrtlçll.o receptora deixou do obser~~r ~n;~l~~ncln dn rccra. 23.1. n), sert\ tndlcndo, uma vez por a.no,
Re1m1 24
lteccblmcnto d1' vla. Ori&rlnal pelo Elleritórlo Inktmaclonnl
24.1 Inscriçúo da. «lata. dtl recebimento dn. vln. orlginnl
Ao rl•ccber n vln orlginnl, o Escritório Intemncionnl aporá a
data. de recebimento na tolha. que contém o requerimento c seu
cnrlmbo em cada tolha do pedido lnternnclonaJ.
24.2 NoUflcuçlÜI de l'C'ceblmento da vln original
n.l Com rcssnlvn dns dlsposlçtíc.s dn nUnca. bl, o Escritório
Il}tcrnnclannl notltlcará prontn.mcntc no dcpo.sltantc, à RcparUçao receptora, à Admtnlstrnçli.o encarregada da pesquisa lnternnclonnl c n. todos os Est:~.doa dcslgnndos o rato do recebimento da.
vtn origlnnl c a. tinta desse rcccbimenro. A notttlcaçüo deverá
ldenUncnr o pedido lntemnclonnl por seu número, pelo. dntn do
depó.slto lntcrnnctonnl, pelo nome do depO.'Sitnnte e pelo nome da.
RcpnrUçiio receptora, nlém de 1ndlcnr a. dntn de depósito de qunlquer pedido nnter1or cuja prloridnde aeJn. rclvlndlcndn. A notttlcnçõ.o envlnda. no depo11ttnnte deverá Igualmente conter a. r~açflo
dos Estndos dcBignndos nos qunls tol enviada. a notltlcnçAo menclonndn. na JUCsente alfnen c devorá lndicnr, cm relnçíio a cndn
Estado designado, qualquer prnzo opllcú.vcl de acordo com o
art. 22.31.
bl Se o Escritório Jntcrnaclonnt receber n via original dcpolll
de cxptrudo o prazo nn regra. 22.3, notttlcnrá este !ato prontnw
mente no depositante, à Repartição receptora o à Admlnlstrnçil.o
encnrrcgada da. pesquisa lntemBclonal.
nerra. 25
Recebimento dn Cópia de Pesquisa pcln. Adm!nlstrnçiio
Encarregada da Pesqullll. Internaelonn.l
25.1 Notltlcaçã.o de recebimento da cópia. de pe~Jqulsn.
A Admlnlst.rnr,ão encarregndn. dn peS!JUlsn lntcrnnctonnl notl!lcnrt\ prontamente no Escritório lnternnclonnl, no deposltanto e
- salvo se a Admlnistrnçli.o encarregada dn pesqu~n 1ntcrnncto..
nnl tor n RepnrUçiio receptora - à Rcpnrtlçii.o reccptorn o ta.to
do recebimento cln cópia de pesquisa e n data desse receblmcnto.
Rearrn. 2a

Controle e correçü.o de certos elemento& do pedido lntemaclonal
26.1 Prnzo pnrn. o controlo
al A Repartlçfi.o receptora. cnvtnró. n sollcltnçúo do correçii.o
prev~tn. no nrtlgo 14.1) bl, nRslm que passivei e de pretoréncin
no prazo de um mCs a contar da datn do recebimento do podido
1ntcrnnclonnl.
b) &l n. Repnrtlçào receptora cnvlnr umn sollcttnç~o de cor·
rcçào tnl como o dispõe o urtigo 14.1>· a.) III) ou lvl (titulo omls.'lo
ou resumo omlssol, comuntcaró. esse tnto à Admlnistrnção oncarrogo.dn dn pesquisa lnternncJonnl.
!ltl.2 1-ra~o Jltlrn a correção
o prnzo provisto no artigo 14.1lbl, deverá ser rnzolivcl, levando
om conta ns clrcunst.O.ncitul do cnso em espécie, c será flxndo, cm
cuda. cn.so, pela Repnrtlçi\o rcccptDra. O prazo scrt\ de pelo menos
um mCs e, normalmente, de no mó.xlmo dois meses a conto.r dn
dnta dn sallcltnr;üo do corrcçi't.o.
211,3 Verirtcaçiw dmi eondlçtics material~> no t>entldo que lhe emprcdu o artigo 14. .1) n.l v)
As condlçllca mnterln~ mcnclonndns nn rcgrn 11 serão verttlcndas nn medldn cm que tiverem de ser precnchldtui pnrn o tlm
de umn publlcnr,úo lntcrnnclonnl rnzonvutmcntc unl!ormc,
!!O..t t•ruces!ln
n) Qunlquer corrcçüo submotldn ô. Repnrtlçii.o receptora poderá constar do uma. cnrtn tJndorcçadn n essa Repartição de.'idc que
n corrcçtio 11uJ Lde tnl nnturczn que pcnnlt.a. sun trnnstcrõncin para
n vln orlrrlnul sem ureJudlcnr n clurczn e n reprodução dlrctn dn
rolho. pnm n qunl n t.rnnstcrtincln deverá ser teltn: cm cuso c01ltrl1•
rio, o dcpo.sltnntc IICl'ó. liollcltndo a nprescntnr umn tolhn ela sub:>·
tltuh;ão (]llo lnclun n corrcçâo; a. cnr~u quo ncompunlm 1~ folhu do
llllillltltulçlio dtlVeri\ chnmnr n. ntunçào pum. ns dlCcrcnçul\ entro tL
tolhn :mbstlt.uldn u u tolha de substltulçüo,
bl A Ropartlçil.o receptora 1tporá cm cndn tolhn ctc substitulçl\.o
o número qo pedido lntcrnnclonnl, n dntn em quo foi rccr.bldo r.
o cttrhnbo de h.lcnt.ltlcuçí\o dessa RupnrUçí\o. Ela con:u.::rvnrt\ om
suus nrqulvos, umn cópln dn carta contendo n corroçüo ou, qunndo
n corrcr;llo con.~tnr do uma tolhn do sulJ,qutulçlio, tt tolhn de :mbs·
tltulçil.o, n tolha IIUbstltu\dn, n cnrtn que neompnnhnr n folhn d~
sub:itltul~f~a c umn cópln. de.stn Ultimo. tolhn.
li) A l~opnrU~·Uo rrccptorn trnn:~m!Lirt\ IICO\ domorn a cnrtn c
qualquer rolha du .!!Ub.!ttltulçi'io no Escritório lntornnc!lonul. O l~S·
crltório lntermtclonnl trnnstorlrl'l pnrn n vln orlglnnl IUJ r.orrcc.;ües
rcqnerldnll por cartu, lndlcnndo n dntn de ruceblmcnto dostn última
pcln: Rt'JlltrUr,no rrccptom nela ln.~t•rlndo qunlquur folha dtJ sUll.'ltl·
tulçnh. 1\ r.nrt.a c toda o qunlquor roUm .subnt.ltuldn .serão conllcrvndtu no.'l nrqutvo~ do Ellcrltórlo Intornnclonal.
ti) A nopnrtlçfto rl:copl.orn trnnsmltlr(L llCin dt.•morn /L Admlnl!ltrnçl\n cnr.nrrt•1:ndn dtl posquhm lntornncionnl umn cópia du
carta c de c:Hlil rolha de liUhstlt.ulr,{lo,
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26,5 Correçil.o de certos elementns

a) A Repartição

rcr:~ptora

Rcrrn. 31

declcllri\ se a deposlta.ntc a.prcscntou

a corrcçAo dentro do prn.zo estabelecido.

Ctu~o

n corrcçi'io haJa

lltdo nprcscntn.dn. no pruzo estipulado, a. Repartição rcccpt.orn dcCidlrti. se o pedido lntcrnnclonnl assim corrigido deverá ou não ser
considerado como retirado.

b) A Rcpo.rticúo receptora. nporó. nos documentos contondo a

corrcçfio a data de seu recebimento.
::!0,6 Desenho!'i of(lltldos

A) Se, do 11corcto com o artigo 14.2), o pedido lnternnclonn.l ao
rctertr n desenhos que não CHtcjnm de tnUI tncluldos no pedido, a.

Rcpnrtlçil.o receptora. lndlcnró. este fato no dito pedido.
b) A dntn de recebimento, pelo dopo.sttnntc, Qa. notltlcnção
prevista no artigo 14.2) não terá efeito sobre o prn.zo tlxado na.

regra 20.2. a) lU>,

Re:m 27

Ci1plnH IL que Ne reter" o artig-o 13
31.1 l'edldo de ccíplllH

n.) Os pedidos de cópias conforme o nrtlgo 13.1) podcriio rotcrlr-sc n todos os pedidos lntur11aclonnls, n certos tipos desses
pcdld08 ou n det.ermtnndos dCS.SC!l pcdlclos que designem n Reparti.
çiio nnclonnl nutora clc~sc pedido, T~ls pedidos de cópias deverão
ser rcnova.dos todos os nnos ntravós de notltlcaçõcs trnnsmiUdna
ao Escritório Internnclonnl nntes de 30 du novembro do ano Jlrcco.
dente por casn RepnrUçli.o.
A
b) Os pedidos conforme o nrtiRO 13.21 bl estarão sujeitos no
pagamento de umn tnxn pnrn cobcrturn dtts dc.'lpcsna de preparo
c expedição dll3 cópiiUI,
31,2 Preparo de cópias
O Eacrltórlo Intcrnnctonnl será responsável pelo preparo dns
cópias a que se retere o nrtls:o 13.

Falta. do pa.g11mento de tn.xaa

27,1 Ta.xu
a.> Para. os tina do artigo 14,31 al, deve-s~ entender por "ta.xns
proscrltns pelo artigo 3.41 tvl" n taxa de transmissão I regra. 141,
a. parte da taxa. lnterna.clonnl que constitui a taxa bó.slca (regra.
15,1,D, c a taxa de pe.squlsa. <regra 161,
b) Para. os tlns do artigo 14.31 nl c b), deve-:~e entender par
"taxa prescrita. pelo artigo 4.21" n. pnrte dn taxa. lntcrnaclonnl
que constitui n. ta.xn de deslgnnçiío (regra. 15.1.11l.
.

28,1

Rerra 28
Falha.s notadas pelo Escritório Internacional ou pela
Admlnlatraçiio encarre:ada. da pesqul11a. Internacional
Nota relativa a certas rntha11

a) Se o Escritório Internacional ou a Adminlstrnçiío cncarrc..
gndn da pesquisa tnternnclonnl torem de opinião que o pedido ln·
temnclonnl contém qualquer uma dns tnlhns a. que se retere o
nrttgo 14.11 o.> il, Ul ou vi, o Escritório Internacional, ou a Adml·
nlstrnçiío encarre~tnda da pesqu1Bn Internacional, conrormo o caso,
chamará a atenção da Repartição r.eceptora pnra esaas talho.s.
bl A Repartição receptora, snlvo se nlio p11rtllhar dessa. opJ ..
nlii.o, procederá da maneira prevista no o.rUgo 14. U bl c na regra 20.

Rerra 29
Pedidos Internacionais ou deldgnaçi1es considerados
como retirados no litntldo do artigo 14,1), 3) ou 4)
29, 1 Constatação da Rep:utlçiio receptora

a) Se n ReparUçlio receptora declarar, conforme o artigo 14.1)
bl o a regra. 26.5 <!alta de corrcção de certas talhnsl, ou de o.cordo
com o nrtlgo 14.3) al <tnlta de pagamento das taxns prcscrltns
pela regra 27.1,al, ou ainda de acordo com o artigo 14.41 íconsw
tntnçli.o ulterior de que na condições enumeradas nos pontos J) o
1Ul do a.rUgo 11.1) nlio toram preenchlda.sl, que o pedido 1nternnctonnl será considerado como retirado:
ll a. Repartição roc:eptora trnnsrnltlrá ao. Escritório Internacional n vla ortglnnl (se Isto já. não houver sido tclto) e toda c qualQuer corrcção apresentada pelo depositante;
111 n. Repnrtlçilo receptora notificará sem demora essa decla..
rnçilo no depoaltante o no Escritório Internacional, e este último
notltlcnrá do acordo às Repnrtlçôe!l nacionais lntercllSndas;
Ull n R.epa.rtlçào réccptorn nõ.o transmitirá a cópia de pesquisa
da. maneira estnbelecldn nn regra. 23 ou, se uma tal cópln. Jó. houver
sido trarum!Udn, notl!lcnrá n Admln13traçlio e,nca.rrega.da da pesqulsn Internacional sobre essa declnr:~.çdo;
Ivl o Escritório Internnclona.1 não será obrigado a. notificar no
depositante o recebimento dn via original.
bl Se n Repartição receptora declnrnr, como o preceitua o
nrttgo 14.3 bl tnltn. do pagamento dn taxn de designação prescrita. pela. regra. 27 .1.bl que n. deshmaçdo de qualquer Estado deste·
nado to! conlilderadn. corno retlradn, a Repnrtlcdo receptara notltlcará prontnmcnto tnl declnraçüo no depositante e no Escritório
Intomaclonnl. Este, por sua. vez, noUtlcnrá n ReparUçúo receptora
interessada.
·

::!0.2

Constatações das RepartlçúeH de!ilgnaclas
Qunndo os efeitos do pedido lnternnclonal cessn.rcm cm qual·
quer Eatndo designado, em virtude do artigo 24.11 IUl. ou nele
subsistirem om virtude do artigo :!4.:ll, n Rcpn.rtlçüo dcst~madn
competente notltlcnrt\ tnl tnto prontamente no Escritório Internaclonnl.
2U,3 Alertando n Repartição receptora pnrn cortoti rato»
caso o Escritório Internacional ou n Admlnlstra.çtlo encnrre ..
cada da pesquisa tntornnclonnl tor de panoccr que n. Repartição
receptorn. devo rnzcr urna eonstntaçdo tnl como estipulado no
artigo 14.4l, clLamnrú n ntcnçt'Lo dessa Ropnrtlçüo ptLra os tatos
pcrt1nontos.
211.'1 Nutlflcnçtio tia lnhm\•iut tio ru~er unm tleclnração de ncortlu
com o urtigo J.l. •I

Antes de tnzer qualquer dcclarnçt\o do acordo com o nrtlgo
14.41 n. Repnrtlçl'lo rllceptorn comunlcnrá no dcposttnntc n suo.
1ntençâo c os motivos quu n dolNmlnnrnm. Cnso nt'Lo concord~
com n. constntnr:l'to provl:~órln dn Repnrtlçito rccuptorn, o dcposl·
tnnto podcrt\ nprrsentnr argumentos ncS:~e sllntldo dentro do pmzo
do um mõa n pnrttr dn notlflcnçL1o,
ltclfl'll 30

l'rnzu 11 cuto "tl rofcro o tlrt1~to H.•l

l'rnzu
O pmw mcnc\nnntln no al'li!{O H.•ll ser!\ de
dn dntll do tlepús!Lo lntcl'lmctonnl.

30,1
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Regrll 32

nu de dcsl:uaçiies
32. 1 Retlra.dns
a) O depositante poderá retirar o pedido illtcrnnclonnl untes
di\ explrnçõ.o de um prnzo de :w mc.sea contados da data do prioridade, .snlvo em relnçfio a qunlqucr Estndo destgnndo cm que já.
tenha. sido lnlclndo o processo ou o exame nnclonnl. Poderá retirar
n designação de qualquer Estado dll.'llgnndo an tcs da da.tn. cm que
o proces.so ou o exnme sejam Iniciados nesse Estado.
b) A retirada dn dcslgnnçii.o de todos CR Estados deSignados
será con.sldero.du. como uma rctlradn. do pedido lntcrnnclonal.
c) A rct!rndn deverá. ser ctetuadn por melo de um nvlso assinado onvlndo pelo dupo~ltantc no Escritório Internacional ou, se
n vln original ainda. não houver sido remetido. pnru o EscrltóriiJ
Intcrnnclonal, O. Ropnrtlçii.o receptora. No caso previsto nn regra
4.8,bl, o av1Bo deverá ser assinado por rodos os dcposltn.ntcs.
d) Quando a via orlglnnl Jó. houver sido rcmetldn para. o Eacrltório Intern:u::lonnl, o tato dn rctlrndn c n. data de receblmenta
do avl.<lo contendo a retirada serào registrados pelo Escritório In ..
ternaclonal c comunicados sem demora por este último b. Repnr..
tição rcceptori'L, no dcposltnntc, às Repartições deslgnndn.s n!etndas
pela retirada e, quando a retirada for referente no pedLdo interna..
clonnl e o relatório do pesquisa lnternnclonal ou n dcclnrnçüo
mencionada: no artigo 17.21 nl nlndn não houverem sido clabo ..
rados, b. Administração encnrregndn dn pcsqul:>a tntemaclonnl.
ReUr:ula elo pedido

lnt~rnnclonal

RCI:J':l 33
Estado da tec:nJca pertinente para fins d11 pt'Squisn Internacional
33,1 Estado da. técnica pertinente para fins da pe.'ôflulsa. internacional
•
n.l Pnra os tlns do artl~to 15.:n, o Cstado dn. técnica pertinente

nbrangerá tudo o que tal tornando acess{vcl no públlco em todos
os recnntoa d,:, mundo, por melo ele dtvulgnção escrita. llncluslvo
desenho.s c outras Uustrnçõcsl c que snja capaz de ajudar n decidir
t!lc ti. Jnvençúo rclnvlndlcndn é nova ou nôo c ~c tlla Implica ou não
cm urnn ntlvldndc Inventiva listo é, se ela é evidente ou niloJ,
contanto, porém, que ~ua colocação à di.spo.'llção do público tcnht~.
ocorrido antes da dntn. do depósito Internacional,

bl Qunndo n dlvulgnçiío escrita rnenclonnr uma divulgação
oral, um uso, \Jmn cxposlçli.o, ou quabiquer outros meios ntrnvés
dos qunls o conteí1do da divulgação .escrita rol tornado nccssivel
no publico, c quando C.'lBa colocação ;\ dlsposlçã<l do público tenha.
ocorrido cm umn rlatn anterior iL do depósito lntcrnnclonnl, o
relatório de oe~qulsn lntcrnaclonn.l mencionará cm separado este
tato c n data em que ele ocorreu, cnso n colocuçiLo à dlspo:>lçüo do
púb!lco dn dlvulcaçüo C:icrtta hnj:\ ocorrido em uma dntn posterior
n do depósito lnternnclonnl.
c) Qualquer pedido publicado, nssiiD como qualquer patente
cuja dnto. de publicação ror po.stcrlor, mas cuja dntn do depósito
-ou, qunndo ror o cn:;o, a dntn ela prlorlclncle rctvlndlcadn- ror
anterior b. data do dcpó~lto lntcrnneton:tl do pedido Jnternnclona.l
objeto da pesquisa, c que fnrlnm parte do u:;tac.to da lécnlcu per ..
Uncntc pnrn os tlns elo artl~to 15.::n se honvcs.'icm .'lido publicados
nntes dn dnttL elo dcpósllo lnternnclonnl. scrüo C1$peclalmcntc men ..
clonndns no rnlntUrlo de pcsquls:l lntcrnueion:ll.
33.2 Ramos que n. pesqul.~a lntcrnnclonnl tlcvcro\ nbrnngcr
a) A pC!i(!Ullln. lntcrnaelonnl dcvvrtl abrnnv;cr todo:; uli ramos
técnicos c dcl'crà tomar l'OillO bn.~c todos o;; procc.ssOI) de pesqul:>il
que possnm conter elementos pcrLincntcli iL luvcnçilo,
li> Por consCif\llntc, n pc.sCHIIi!n. nilo clnvcrá abranger apenas o
rnmo da técntcn nn mml n lmunçi\o pm;.;;n :wr clnlisitlcadn, rnna
tnmbtím rmuos nnúlogo.s, sem levar cm contn :~un cln&~lrlcnçií.o.
c> A qucst{,o de :mbcr que ramos da técn!c.n devcriLo, cm um
detcmllnndo caso, sur conlildt:l'ndos como nnulogos, devera\ ser
c:>tudndn i~ h\7. do CtiiO parece con.~tltulr :1 runçtlu ou o uso ncccss!\ ..
rio cssl•nclal ria lnvençilo, e niLo unlcunwnte n.~ hm~til'·~ cspccUicns
exprc&~nmcntc lndlcadus no pudido Internacional,
ti> A puliqulsn lnturnaclonnl dvvurú ubrunl{er tocloa 0:1 clumcn ..
kls IIII(' se conillderam j.:tH':llnwnle eumo L•qulvalt•ntvll nos c\emcn ..
tos da lnven-;ilo rclvlndicndn POJ' lodail ou certn11 cnrnctcrlsUcns
:>uns, me11mo Hv, um seus dctnllws, a Jnvent~úo, tu! como rol dcscrltn no pedido lnltJrnnclonnl, ror di!L•rcntc.
33.3

Orlcntn~·tiu tia Jli!MtUl~õn

nl A pcsQtlllln lntL•rnnclonaJ· dcvcrtl st•J' !t•ltn i1 base dns reJn ..
ll'\'1111do nu devldtJ conta n dv~crl~·iLO c os desenhos
(se os hoU\'CI'J c lnsllitlndu llJUILu parLicultu·mt•Jl!.u no concult.o
Inventivo vls:tdo Jll'hl.~ rulvlndlcnçõl'a,
ltl Nn mt•clldn om quu foi' po.~slwltJ J'azm't\'l'i, a Jll'i!QUI:m lntur..
nnclonn\ duvl'ri\. nbrnm;er todn.~ tm t'lt•nwntn.~ vbatln:; JW\ns relvtn ..
dJCI\ÇÕCS 011 'QIIC III' ]lO.~i!il I'UZOIIVP]\IH!Illl' l'.~)WI'Ill' fl\lll eJI\s VlliCill
UJJó.~ surcm cmóndncJa.~.
vlndlcnçtit~s.

l
u• .,.. 34
Documentação mínima
3·1, 1 Ócllnl(i&o

n) As definições oontldllS no nrUso :l.IJ c 11l nilo se npllca.rão

M ttnalldndes deste nrtlgo,

b) A documontnçiao mcnclonndn no artlgo 15.4) ("documcn·
tnçiio mlnlmn"l consistirá cm:
1l os 1'documcnt<ls nnclonnla de patentes" tnl como eapeclttcn~o nB nllnc~ c};
m

os
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53ll Quarca-relra 5

pedidos lntemnclonnl.s fPCT) publlcndos, os pcdldoa

rcglonnls publlcndos do po.tcntca o ccrtltlcndos de autor de Invenção, n.sslm como o.s pntentcs c oa ccrtl!lcn.dos do nutor de Invenção
regJonnls publlcndos;

11ll todoa os dcmnls clementes que conat1tunm n lltero.turn nilo
cspcclnllzndn em pntcntcs, convcnclonadoa entro ns Administra. ..
çõcs cncarrcgadns dn pcaqulso. lntcrnnctomll o cuJU. lista. ror pu ..
bllcndn pelo Escritório Intcrnnciona.l depois do primeiro acordo
o seu respeito c depois de cndu modltlcaçào.
c) Reasnlvadns ns dlspoatçõea dns nllnens d) c e), oa "documen ..
tos na.clonnls de patentes" serúo oa seguintes:
1) na patentes conccdidn.s n partir de 1020 pela. Frnnçn, pelo
cx .. nelch:tpatentnmt dn Alcmnnhn., pelo Jnpão, n União Sovlétlcn,
n Suiça Iunicamente nns linguns !rnnccsn e nlemà), o Reino Unido e os Estndoa Unidos dn Amérlcn;
l1l ns patentes concedidas f"ln Rcpóblica Fedcrnl dn Alemnnho.;
iUl os pedidos de patentes, se os houver, publicados a p;1rt1r
de 1020 nos palses mencionados nos pontos ll c 11);
Jv) os certl!lca.dos de autor de Invenção concedidos pela.
Unlil.o Sovlótlcn;
v) os certificados de utUldndc concedidos pelll França. e os
pedidos pubUcndos desses ccrtl!lcndos;
vD as patentes concedidas depols de 1920 por qualquer outro
poJa, se !orem redigidas em alemuo, Inglês ou francês c se nõ.o
contiverem qunlqucr reivindicação de prioridade, assim como os
pedidos dessas patentes publicados depois de 1020, desde que a.
Rcpartlcão nnclonal do .Pais lntcrcs11ado scleclonc esses documentos
c os coloQue à dlsposlçiio de cada Administração encarregada do.
pesquisa Jnternacionnl.
dJ Quando um pedido ror publicado novnmente umn Cpor
exemplo, pubUcação de uma. OffenlenA'un:schrUt como uma
.;\ulllegeschrltt> ou mais vezes, nenhumn. Admlnlstro.çil.o cnco.rregada da. pesquisa lnternnclonn.l será. obrigada. n. conservo.r todas ns
versões cm sun documentação; por conseguinte, cada Administração encarregada. da pesqullin lntcrnaclonnl será autortzo.dn a. não
conservar senão uma versão. Por outro Indo, quando um pedido
ror aprovado e conctldldo na forma do umn patente ou de um
certl!icado de uUUdndc tFrnnçn) nenhuma Admlnlstra.çã.o encarregada dn pesquisa Internacional será. obdgndn n. conservar QO mesmo tempo o pedido e n patente ou o certlflcndo de uttlldndo (Frtl.n ..
ça) em suo.. documentação; por conseguinte, quo.lquer Administração enca.rrcgadn. dn pesquisa. lntcmaclonnl será. nutor1zndo. n
guardar cm seus arquivos quer o pedido, quer a patente ou o certl!lcado de uUlldade.
e) QUalquer Administração encnrrcgndn do.. posqulan. interna.clonal cuja lingun. oficial ou umn dns Unguo.a oticlllJs nli.o tor o
Japonês ou o russo, será. nutortzada a não incluir em sua documentação os documentos de patentes do Japão e da União Soviética
respcctlva.mentc dos quais nii.o hnja rusumo dlsponlvel em Ungua.
Inglesa. se os resumos cm llnr.un Inglesa. se tomarem dlsponlveis
de maneira geral depois da entrndn cm vigor deste Rcgulnmonto
de execução os documentos de po.t.entcs abrangidos pelos resumos
deverão ser incluldos na documentn.çtío no decorrer dos 6 meses
seguintes h data em que esses resumos se tornaram d1spon1vels de
modo gerlll. Nn eventualidade de interrupção dos serviços de resu ..
mos em ing!Os noa ramos da. t.écnlca. cm que tnls resumos ernm
geralmente disponivcls, a Assemblélll ndotart\ ns medldruJ ncccssá.rtn.s a restnura.r prontamente ta.ls serviços nos ramos cm questão,
n Pnrn os fins desta. regra, os pedidos que houverem sido
unlcnmento coloca.dos à disposição do púbUco pnrn consultando são
considerados como pedidos publicados.

nerra. 35
AdmlnJatnlçá.o competente encnrreradn dll peaquJu internacional
35,1 Quando npen1111 um,_ Admlnlstmçfw encllrrerllda da pesquisa
lnternRclonai for competente
Qualquer Repartição receptora. comunlcnró. no Escritório Internaclona.l cm obedlOncln aos termos do a.cordo a que se refere o
nrtlgo 16.3) bl, que Adminlstrncão encarregado. da pesquJsn Jnter..
nnclonal é competente pnrn realizar n peaquisn rcla.tiva. aos pedidos
lntoma.clonnls depositados nn dtta. Repartição: o Escrttórlo Internacional pubUcnrt\ prontamente essa. ln!onnnçli.o,
35.2 Qullndo vârtars Admlnlltrn.çõe" encllrreB'adaa ela pesquisa lntcmllclonnl forem competentes
a) Qualquer Rermrtlçli.o rncepotora, contarmo os termos do
ncordo npllcll.vel menclonndo no artigo 10.3l bl, podertl. deslgnnr
vl'l.rtas Admlnlstrnções encnrregndns dn peaqulsn lntcrnnclonnl:
U declarando Wdns r.asns Administrações compe~cntcs em rc ..
lnçlio a qualquer podido lntemaclonnl dopaslta.do nessa Rcpnrtiçilo
o deixando n. escolha entro cssn.s Admlnistrnções n cargo do doposltnnte, ou
U) dcclllrnndo uma. ou vó.rtns dcs11us Admlntstrnçõea competentes cm roJnçdo n certos tlpo11 de pedidos lntemnclonals doposJ ..
tc.dos nes11n Ropurtlçtl.o u declnrnndo umn ou vârtn.a outras
AdmlnlstruçOes competr.nWs cm relncão n outro11 tipos de pedidos
lntcmnctonnls dopo:dtncJos nea11a H.epnrtlçl'lo, desde flUO 11 respeito
dos tipos de pedidos lntcmnclonnls cm rolnçi\o noa quuls vi\rlns
AdmlnlstraçOM r.ncnrrcgudns dn pesquls11 torem dcclnrad11s competentes, a escolha. cnlb1~ no dcpoKitunto.

b) Qunlquer Rcpnrtlçfw rcccpt.orn que se valer dn taculdnde
descrito. nn allnnn nl disso tnronnn.rn prontnmento o Escritório
Intornaclonnl e este último publicara sem demoro. tnllntormação.
Rc:ra 36

ExlrênclaM mínlmn11 pam 1111 Admlnlatrnçõea encnl'I'CIJ:Adal
da pc11quiNn lntcmnclonal

30.1 Dctlnlçii.o dn11 cxJ,êncl:lN minlmaa
As exlgõnclas mlnlmns monclonndns no nrtlgo 16.3) cl scrtl.o
as seguinte!;
11 o. Repnrtlçlio nnctonal ou a orgn.nlznçlio lntorgovcmnmen·
tnl deveró. Wr pelo mcnou 150 funclpnó.rlos de tempo lnteKral possuindo hnb!Ut.nçii.o técnica sut1c1cnte pura renUzar ns pesqulsa.s;
11 l es11a Rcpnrttçõ.o ou cssn or~tnnl~nção deverA possuir pelo
menos n documcntacr~o mlnlma. n que se refere a regra. 34 adequadamente adnptndn às tlnnlldndes da pesquiso.;
Ull essa ReparLiçilo ou essa orgnnlznçdo deverá. dispor de
pessoal ca.pnz de rcnllznr n pesquisa nos ramos técnicos requeridos
o posulndo conhecimentos llngulsttcos ncceuó.rtos à compreensão
pelo menos das llnguns em que a documcntnçú.o mlnlmn mcncJonnda. na regrn 3>1 estiver redigida. ou traduzida.
Rerra 37
Título omisso ou de!eltuoao

37.1 Titulo omlllso
Se o pedido lnternnclonal ni'l.o po11sutr titulo e se a Repartição
receptora houver noUticndo a Administração encnrregadn da pesquisa internnclonnl que solicitou no depositante a correçõ.a dessa
ralha, essa Administração procederá à pesquisa tntorna.clona.l, a.
monos que receba, e ntó que receba. notificação de que o dito
pedido lntema.clonal foi conslderndo como retirado,
37.2 Colocação de titulo
Se o pedido lntorna.clonal não possuir titulo c se a. Admln1strllçiio encnrrcgada d'tL pcsquJsn lntcrnaclonnl não houver recebido
notl!lcnçúo dn Repartição receptora. comunicando que o depositante foi solicitado a fornecer um titulo, ou se dita Admlnlstrnção
constatar que o t1tulo nii.o está conforme 11. regra 4.3, essa AdmJntstrnçào fornecerá ela próprio. um titulo.
!terra 38
Resumo onús10 ou dereltuoao
38.1 Re5urno omWo
Se o pedido lnternnciono.l não contiver resumo e se a. Repn.r..
tição receptora houver notttlcndo à Administração encn.rreglldB. dn
pesqulsnlntcmaclonnl que solicitou no deposltnntc o. carroção dessn
tnlhn ~ssa. Administração procedertL à pe!lqutsn tntcrnnclonnl sa.lvo
se receber. e até que receba notltlcnçúo de que o pedido lntemactonn.l clcvertl. ser considerado como retirado.
38.2 Ela.bornçio de resumo
n) Se o pedido lnternaclonnl ni'io conUver resumo c se a.
Admlnlstrnção encarego.da da pesquisa. 1ntemncional não houver
recebido notl!lcnçüo dn Rcpo.rttçll.o receptora. comunicando que o
depositante foi solicitado n submeter um rcaumo, ou se a. dita
Administração constatar que o resumo não esta confonne ha disposições dn regro. 8, essa Adminlstraçllo ela.born.rá. ela. própria. um
resumo ena llngua do publlcnção do pedido lntemo.clono.J.) e aollcltnró. o.o depos1tante que apresente seus comentários a respeito no
prazo de um mês n contar do. data dessa. sollcltação.
b) o conteúdo definitivo do resumo será. determlna.do ptla
Admlntatrnçáo i!ncnrrcgadn. da pNqulsa. Jnternaclonnl.
ltcEI'Il 30
Matérln. "' que 11e refere o artl&'o 17 .2) a) I)
3!1. t Definição
Nenhuma. Admlnlstrnçõ.o cncnrrega.do. do. pesquisa internnclonn.l terá obrlgaçi\o de proceder à pesquisa. do um pedido lnternnclonal cuja mntérta. e na medida em que n ma.térla. seja. uma dl13
seilllntes:
I) teorlo.a clentlt!cas e ma.temátlcD.S;
11) variedades vegetais, raças animais, processos essencJoJ..
mente biológicos de produção de vegetnls ou animais, •alt!m dos
processos microbiológicos e produtos obtidos ntrnvés desses pro..
cessas;
III) planos, principias ou mt!todos po.rn o. relllbo.çlio de negócios, de açõcs puramcnto lntelectunlft ou de jogos:
iv) métodos de trntnmcnto do corPo humnno ou a.nlmnl pela
cirurgia. ou n ternpla, a.sslm como métodos de diagnóstico;
V) moras O.)>resentnçOcs de Informações;
vn proRramu.a de computn.dorca na modldn cm que a. AdmJ ..
nlstraçdo encarrcgnda da pesquisa lntema.clonal estiver desa.pa ..
relhndu pnra roaUznr n pesquisa. do estado da técnJCIL relntl.va a
tnls progrumn.s.
Rerra 40
Falta de unJdn.de da lnvenoll.o (pC!JLWiubll lntel'llaeional)
>lO .l SoUeltuçilo ele pmpmcnto
A soUcltnçrLo de pagamento daa t!L%WI a.dlclonnls de quo trata
o n.rtiQ'o 17.3lnl cspocltlcnrn o sou montn.ntc c os motivos quo lcvnrnm n consldcra.r QUe o pedido lntornnclonal não sntlstnz u.
oxiKõncln. de unldn.du de lnvonção.
40.2 TaxmN adlclonaall
a) O montnnte dtL tu.xa adicional pnra n pesquisa, do quo
trntn.·o artl~:o 17.3lal, ser!\. dctormlnndo pelo. Administração com~
potente cncBrrL•gndn du pesquisa lntornnclonul.
b) A trucu adlcionul Pnrn n pesqutsn, du QIIO trntn o nrU~to
17 .3lal, deverA 11or paga dlrctn.monte AAdmlnlstrllçilo t~ncnrroKnda
da posqul!ln lntcrnnclonul.
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c) Qualquer dDPOIIItnntc poderá pagar a taxa o.dlclonnl aob

proteato, lato ó, juntando uma dcclnração tuntlamont.nda. que demonstre que o pedido lntcrnnclonal preenche a condlçllo de unldllde do. lnvcnçno ou que o monluntc dn taxa ndlctonal soltcltadn.
é excessivo. Uma. comts!io do trós membros - ou qualquer outro
instdncill capeclal -

da Admlnlstrnçüo cnco.rrcQ"a.da. da pesqulaa

lntcrnnclonnl, ou qualquer autoridade superior competente, examinarA o protesto c, l:'ln medida cm que o Julgar Justltlcndo, ordcnnrà o reembolso, totnl ou parclnl, da tnxn adlclonnl no dcposl·
tuptc. A requerimento do dcposlto.ntc, o texto de acu protesto bem
como o rta cfecfsiio sobro o mesmo srr:lo comunicados às ReÍ!nrtl·
çõcs desiQ'nadnK, Jnntnmcntc com o relntório de pesqnlsiL lntcmnelona.l. O depositante nprcsentaró. uma. trndUção dfl seu protesto
~~:t~nd~c~~c ~~~ ~ ~ractuç!í.o do pedido lntcrnoclono.l exigido em

2

comls.sfio de três membros, n tnstAncla c:Jpcclal ou n nutortdnde superior n que se retere n nllnen c) nli.o deverão Incluir
qunlqucr pessoa que tenha participado da decisão objeto do protesto,
40.3 Prazo
O prazo Pl'flv1sto no o.rtlgo 17 ,3)nl será flxo.do em cndo. co.so
c levando em conta as circunnt!mcltu; dü cnso cm espécie, pela
Administração cncn.rre~tndn. dn pesquisa tntcrnnclona.l: não poderá
ser tntertor o. 15 on 30 dlns respectivamente se o endereço do depo..
sltante for no mesmo pais ou cm outro pais que aquele cm que
estiver Slldladn n Admlnlstrnçãa encnrcrtnda. dn pesquisa. lntcmnclonal, nem supertor n45 din.s a contar dn data de sollcltnçiio,
dl
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Pesquisa. de tipo Jnternaclonnl
41.1 Obrl&'nçii.o de utilizar os resultndos; Reembolso da tAu
Se, no requerimento, houver re!crCncla, nt~. tormn. prevlstn. na
regra. 41.1, 11 umn. pcsqulan de tido lntcrno.clonnl ctetuo.da nas con·
dlçõcs cstnbclecldaa pelo artl~~:o 15.5), a Admlnlstrllção cnciU'cgn.da
de. pcHqutsn. lnternn.clonc.l utUizo.rá, nn mcdldn. do posivcl, os resultados dessa. peaqutsn. pc.rn clnborn.çiio do relatório de pesquisa.
lntemnclonnl relativo no pedido intcmaclonll.l. A Admlntatração
enciUTeHadc. do. pesquisa. lnternnclonal reembol.sn.rá. o. tAxe. de pes·
quiso., ntl. medida. c nna condições prevJsta.s na acordo a. quo se
retere o artigo 16,3lb), cnso o relatório de pesquisa. lntcmaclonnl
puder bnsec.r-se, no todo ou em parte, nos resultlldos d:L pesqulsn
de tipo Internacional.
Rern. 42
Prn.ao pn.ta a. peBqulsa intemn.clonal
42,1 l'rlLzo pnra pesquisa Jntemnclonnl
Todos os acordos concluldos com ns Administrações encll.rrego.das da pesquiso. lnt.erno.clona.l devem prever o mesmo prazo pam o.
elo.bol'llÇt\o do reJntórto ele pesquisa. tnternnclonn.I ou n. declarnção
menclono.dn. no nrtiKO 17.2>nJ. Esae pro.zo não deverá exceder àquele dos dois perlodos se~~:uintes que expirar por último: 3 meses o.
contnr do recebimento do. cópln de pesquiso. pela. Administração
encll.l'l'f!gO.dil da pesquiso. Jntcmncloiia.l, ou 9 meses a contar dn
data de prioridade. Durnnte um J)erlodo temporário de 3 o.nos n
partir da. entro.do. em vigor do Tratado, os pr.uos estn.bclccldos p1un
o acordo cont qualquer Administração encarregado. da pesquisa
Internacional poderão ser nc~~:ocindos lndivldun.lmente desde que
eascs pro.zos nua excedam de dois mosca aqueles menetonndos nn
trase precedente, mru; não poderão em hipótese nigumn. ultra.pnssnr
a. explrn.ção do 1a.o mês seguinte à data de prlortdnde,
~lntórto

Regra 43
de pesquisa lntemaclonal

43,1 Jdehtltlcaçõet
o relatório de pesquisa tntemnclonn.l ldentltlcnrá a Admtnlstraçlio cncarrcgndn da. pesquisa. lntemnclonal que o elo.borou,
lnlllcando o nome dessa Administração, e ldentlticará a pedido
lntemnclonnl Indicando o número deasc pedido, o nome do depo..
slto.ntc, o nome dn. Repartição receptem e a dato. do depósito lnternnclonal,
43.2 Dalao
O relatório do peaquhm tntcrnnclono.l sem. datado e lndico.rá

a data em que n. pesquisa tnternacionnl tal e!etlvnmentc concluldn..
Indicará também a cinto. de depósito de quo.lquer pedido anterior
cuja prioridade ha.Jn sido rclnvldlendn.
43.3 ClasaltlcaçiLo
ai o relatório de pesquisa lntemnclona.t conterá n clnsslflcn·
çlío do objeto da. Invenção pelo monos segundo o. Claasltlcnção
IntemtLclonnl dns Patentes.
b) 'Essa. clnssltlcnçll.o será efctunda. poln Admlnlstraçlio cnco.rregnda da pesquisa lntemnclonnl.
43,4 Lincua.
Qun.lquer relatório de pesqubn lntemn.clonnl e qun.lquer de·
clD.rnção feita cm virtude do n.rt\~to 17 ,2lnl, serão claboru.dos na
Ungun. do publlco.çilo do podido intcmnclonnl n. que se reterem.
43,5 Cllaçõn

a) o relatório du posqulaa lntttnmcionnl cltaró. 01 documento!
consldero.dos lmportn.ntes,
b) o m6todo de tdentltlcnção do cndn documento citado ser!\
especltlcnda nas Instruções Admlnlstrntlvns.
a) AI cltnçOes de pnrUcular lmportAncln seriio ospeclo.lmente
apontadas.
d) AI citações que m\o torem Importantes pnrn. todns ns relvlndlcaçOes aerA.a Indicadas em relaçiLo à ou às rclvlndlco.ç&ls a
que ae retortrem,
e) Se npemus certn:~ pnssnsens do documento citado torem 1m~
portnntes ou espucinlmcnte Importantes, CSSU8 pnssu.~~:en11 serão
ldontltlcl\das peln indlcru;üo, por eKumplo, da pt'u;tnn, da coluna ou
dua Unhna om quu tlguru n pnHsngom cm quostüo,
43,6 Jtamos u.bratnrldus pcln J'C'1QUilll
11) O relatório do posqulsn inlornnclonnl eantort'l. n ldentltlca~
ç!l.o por slmbolos do cln.,slrtcnçfla tlan mmou u.brungldos polu. pos-
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quls11. Se essa ldentlticnçii.o tal !eltn nn ba.sll do uma. clnallltlcaçúo
dlt«:rontc do. Clnssitlcaçll.o Jnternnclonal das Po.tontcs, n. Adm!nlstrn.ção enenrregndn. da pesquiso. lntcrnncionnl publlcn.ró. a clnsat..
tlcn.çõ.o utilizado.,
b) Se 11 pesquiso. lnternn.ctonal nbranger patentes, cortltlcados
elo autor de Invenção, ccrtl!ico.doll do uUUdnde, modelos de utUidade, patentes ou cortltlcndos de rullção, certificados de nntor de lnvenç!io. ndlclonnls, certlticndos de utJUdndo a.dlclonnts ou pedidos
publlcn.dos de um dos tipos precedentes de proteção rclntlvos n.
Estadas, épocn.s ou llntruo.a não compreendidos no. documcntnçfl.o
mlnlmn tal como definida na. regra. 34, o reln.tórlo lnternaclonnl d~t
pesquisa ldcntlt1ca.rá 01 tipos de documentos, os Estados, ns épacn.s
ou as llngun.a a que se referiu. O nrUgo 2.111 nl\o será n.plleâvel àa
tlnnlldade~ desta nllncn.
43.7 Observações n. retpelto da unldn.dc da lnvençaio
Se o• deposttnnte houver pngo taxa:~ n.dlclonals pela. pesquisa
lnternaclonn.l, o relatório de pesquiso. Internacional o menclonnrá.
Outrossim, quando o. pesquisa. Internacional houver sido renllzada
apenas sobre a lnvençll.o pr1nclpnl (n.rUgo 17 ,3)a), o reln.tórto de
pesquiso. Internacional lndlcarâ que partes da pedido intcrnn.ctonn.l
a pe~c:.utsn. abordou e que partc11 nii.o o.bordou.
43. B A111lnatura.
O relatório de pesquiso. .lntcmnclonal aorá nsslnn.do por um
tunclonll.rlo nutorlzo.do da Admtnlstraçiio enca.rrego.da dn. pesquila
lnternnctonn.l.
43. O Llmitaçii.o do conteúdo
O relatório de pesquisa lntemnclonn.l nAo conterâ quo.lquer
mo.térla nlém dns enurnerndn.s nas rcgrna 33.1lb> e c), 43.1, 2, 3,
5, 6, 7 e B c 44..2.a) c b), e a lndlcn.çiio menclonnda no artigo
J7.2Jh), E sobretudo não conterá qualquer expressão de oplntiio,
qun.lqucr observn.çlio, argumenta ou expllcnção,
43.10 Forma
Aa condições mntcrlnls qu11nto à forma do relatório de pes·
qulsa.lnternnclonnl serão espccltlclldo.s nn.s Instruções Admlnls·
tratlvn.s.
Trantmlsaão do relatório de pesqulan lnterhaclonal, etc,
44 .1 Cóplns do relatGrio ou dn declarnçii.o
A Administração cncnrrcgadn dn. pcsqulsn.- lntemn.clona.l tro.namltlrá., no mesmo dlo., uma cópia do relatório de pesquisa. Interna·
clonnl ou da. dccln.ro.çdo a que se retere o artigo 17.2)11.) ao l!:scrl·
tório Internacional e uma. cópia no depositante.
44.2 Titulo ou resumo
n.) Ros.salvadns as nllnens b) e c), o relatório de p~qulm lnt.ernnclonnl recomendará à Ad.mlnistrnção encnrrcgadn. da pe~ulsa
lnternnelonn.l que n.provo o titulo e o resumo submetidos pelo de·
poslto.nte, ou anexará o texto do titulo e/ou do resumo tal como
claborndos pela. Ad.mlnlstrnção encarrcgn.dn dn pesquisa. lnternaclonn.l de acordo com as regras 37 e 38.
b) Se, no ser conchllda. n. pesqulan. tnternaclonn.l, o prazo con·
cedida ao depositante pn.rn. comentar todn.s n.s sugestões da Admi·
nlstrnção cnco.rregn.dn. ela pesqulsn.lnternnclonnl relnt1vns ao resumo núo houver exolro.do, o relatório de pesquisa. lntcmnclonnl mencionl!.l'ti que está. Incompleta no que diz respeito no resumo,
c) Assim que expirar a prn.zo menclonnd.o no. aUnea bJ c. Admlnlstrnçüo encn.rrcgn.da da. pcsqulan. lnterna.clona.l nottttcnrá ao
Escritório lnternaclonnl e no deposltn.nte que o resumo foi aprovn.do ou elnbornco por ela,
44.3 Cópitut de documentos clt.Adoa
a) O requerimento a que se retere o nrtlgo 20.3) poderá. ser
aprcsento.do a qunlquer momento durante oo 7. nnoa a pnrtlr da
dnta do depósito lntornacionn.l do pedido Internacional n que se
retere o relatório de pcsqulsn. internn.ctonn.l.
b) A Administração encn.:regn.dn da. pesqUisa. lntcrnn.clono.l po·
derá exlgtr que n po.rto <depouitnnte ou RepnrtlçO.o designada.) que
lhe c.presentou o requerimento pagu~ o custo do prepn.ro e dn.
expcdiQAo das cópln.s. O monto.nte dosse custo do preparo de cóplas
será estabelecido nos acordos n que Je retere a ni'tllo 16 .3) b)
concluldos entre na Admlnlstrnções enca.rregn.dns da pesquisa lntornnclonnl e a Escritório lnternn.ctonal.
cl Qualquer Admlnlstraçi\o encnrre~~:ndo. dn pesquisa. lnternnclonal que não desejar trnnaml~lr cóplns dlretamente a qualquer
Rcpnrtlçi\o designada. enviará uma cópia no Escritório Jntemactonn.l que então procederá do ncordo com as disposições dll.S' nllneo.s
a) e b},

d) Qun.lquer Admlnlstrncilo encnrregndn. da. pesquisa. lnternnclonnl podnrá confiar a& tt~.re!ns a. que se referem as aUnen.s a) n. c)
a outro orgnnlsmo que será responsável perante ela,
Repn 45

Tradução do relntltrlo de pHqni~A lnternn.clnnal
45,1 JJnruns
Os reln.tórlos de pckqulsa lnternu.clonnl c ns dcctnrn.çOOs il que
se retere o nrtl~;o 17 ,2lll) serilo trnduzldos puro. o ln~~:lOs qunndo niio
torem elnborndos nessa. llnnua,
Rcrrn 46

Emenda. tlllll reivindicações junto aut F..t'crlLárlo ln,e~miUllonal
48.1 Prn.ao
o prnzo mencionado no nrt!Ho 19 60ró. de dois meses 1\ contar
du. dntn de tra.nsmlssll.o do relatório dr. pesquisa. intcmnclonn.l ao
Escritório Intemnctonnl o no deposltnntt' Jltlln AdmlniHtrnçno. encnrrugnda dn pcsqut1m Internacional ou, quando es:~n tra.namtsaào
tor etetutLdL\ f\Dtes de explrndo o H.o mCs n. contn.r dn data de
prlorldndc, de três mesas u contar dn d11t.n dt' tranKmlssi\o,
46.:1 Du.tA dn.s cmendllt
A data c!o recebimento de quu.lqucr omendu soró. rcglstrnda. polo
E.,crltórlo Int.ernu.clonnt c lndlcudu. por t•lc cm toda.a o.a pubUcnçOcs ou cópias que elaborar.
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40.3 Linpa da1 emendu!l
Se o pedido lntcmnclonnl houver sido dcpoaltndo numu. ltngua:
diferente daquela usadn nn sua. publlcnçd.o pelo Escrltórto Inter..

nacional, qunlqncr emenda tcltn de ncordo com o arUgo lD dovort

sor ofetundn tiUlto n11 llngun em que o pedido lntemadono.l ~ol
dcposltndo como nn llngun em que tal publicado,
·

46.4 Declnrnçiío
") A dccJa,·acito mencionada no arU~o 10.1) deverá. ser !oito.

nn I!ngun do publlcnçiio do pedido lntcrnnctonpJ a· ni'io devorá exceder soo palnvrM se ror redigida cm, ou trn.du7Jdn pnra o inglôs.
b) A dcclnrn~no não deverá conter qualquer comentá.rlo roJn..
Uvo ao rclntórlo do pcsquhm intcmnctonal ou à perUn6ncla. dWJ

citações contldM

nciHIC

relatório, A dcclnrnção nlio poderá se refe-

rir n umo. c!tnçi1o ·contido. no rclo.tórlo de pesquisa lnterno.ctonal
senão paro. indicar que uma. dctermlno.da emendo. dll8 reivindica..
çõcs tem por ttm cvltnr o documento citado,
46,5 Fonnn das Ementlu
a) O dcposltlllltc ser!\. sollcltn.do a apresentar uma tolha de
substltulçlio pnra. cndn. tolha dns rcivlndlco.çOes que devido a uma
ou mn.ls emendM teltn.s de ncordo com o nrtlgo 19, divirJa da tolhD.
orlg1nnlmentc depo:dtndn. A carta que ncompanho.r o.s tolhEU! de
substituição deverá chnmo.r n atenção pBro. Bs dlvergênclaa entre
ns tolhas substltuldn.s e n.s tolhas de substituição, Desde que uma.
emenda ex!Jn o. supressão de uma tolha inteira, essa emenda. deverá
ser comunlco.dn por uma cnrtn.
b) O Escritório Intcrnnclonal nnoto.rá cm wno. tolha de substt..
tulção, o número do pcdlcto tnterno.clonal, a dntn em que foi rece ..
bido. o. tolha cm questão e o carimbo que o ldentltlca. Conservnrá
cm seus arquivos, toda c qualquer tolhn de substltulçõ.o, o. co.rto.
que ncompnnhnr. n ou ns tolhas de substttulçiio e quo.lquer co.rto.
tal como menclonndn na última trn.se da. aUncn a),
c) o Escritório Internacionnllnscrlró. toda e quo.lquer !olho. de
substituição na. vlo. orlglnnl c, no caso mencionado na última. trn.se
da nllnca a), anotará ns Impressões na via original.
Renll 47
Comunlcnçii.o iui Repnrtlçõet deslrna.das

47.1 Processo
a) A comunlcnção n que se retere o artigo 20 será. feita pelo
Escritório Intcrnnclonnl,
b) Essn comuntcnçõo será tclto. prontnmente npós o Escritório
Internnclonlll ter recc!Jldo do deposltnnte emendo.s ou umo. decJa..
ro.ção de que ele não desejo. nprescnto.r emendas ao Escritório
Internnclonnl mn.,t de todo modo, ao se e~~:plra.r o pra.za previsto
na res:rn 46.1. Qunndo, em obedlt:ncln no artigo 17.2)a.), o. Aclml..
nlstrnção encnrrcgado. do. pesquiso. intemo.clonn.l houver declarado
que nenhum relntórlo de pesqul.!ío. lnternnclonn.l será etetundo, n.
cc.muntcnção a que se re!ere o artigo 20 seró. !cito., salvo rettrnda
do pedido intcrnncionnl, dentro do prnzo de um mês o. conto.r do.
dato. em que o Escrttór!G Interno.clonnl recebeu da Administração
cncnrrego.dn da pcsqulsnlnterno.clono.l a noUtlcn.ção relnt1vn a essiL
decln.rnçúo; à dita comunlcnçiío deverA ser juntada umn. lndlcnção
da data do. notlticnção envindo. no deposltn.nte de acordo com o
nrtlgo l7.2)a),
c) O Escritório Intcrnnctonnl cnvlaró. no deposltc.nte umn noto.
lndlclllldo ll.S Rcpnrtlções nnclonals às quo.ls o. comunicação tol !elta
e n dntn dessa comunlcnçiLo. Essn nota será envlo.dn no mesmo dln
que n comunico.çdo.
d) Cndn Repartição designada receberA, a pedido, os relntórlos
de pc:~qulsa lntcrnnclonal c as declnrnções a que se refere o o.rtlgo
l7.2)a) tnmbóm cm sun trnduçúo, conforme a regra 45.1.
e) Qunndo quo.lquer Repnrt1çilo destgnnda houver dlspensndo
o. exlg6ncln do requc.rlmento prescrito pelo nrUgo 20, na cópias dos
documentos que normnlmente dcverlnm ter sido enviadas a essa.
Rcpnrtlçdo serão envindns, a seu pedido ou n pedido do depost ..
tantc, pnro. este Ultimo no mesmo tempo que n. nota menclonndn
na nlincn c),
47.2 Cópllls
n) As cópias requeridas pnra na comunicações serão prepnra..
das pelo Escritório Internnclonnl.
b) Essns cópias deverão ser feitas cm folhns de formato M.

47.3 l.incua.s
A comunicação do pedido lnternn.clonnl, de acordo com o nrtlgo
20, devcró. ser feito. na. 1lngun de suo. publicação, ficando entendido
que, se essallngua nüo ror n mesmo. em que o pedido tal deposlto.do,
este Ultimo scrli., a pedido do. ncpnrtlção designado., comunlcndo cm
uma ou outrn dessas llnguiUI, ou cm ambns,

Rtrrn 48
l'ubllr.ncl1o lnternnchmn.J
48.1

Formn
n)

chura.

o pedido lnternnclonnl scrA publlcndo cm forma de bro..

hl Os pormcnorc'l rclnLivas b. forma da brochura. t1 no seu mo ..
do de renroduçilo scr;"Lo cspccl!lcados nns Instruções Administro.·

tl\'ns.

48.:!

Cunteútlo

nl A brochurtt co~erú:
il umt\ púr,lnu de co!J1!rLurn pndronlzndn;
ill n desr.rlr,iw;

llll 11:1 rül\'indlcaçtic~;
!Vl OH rlCIIl'llhOM, IW tlli hoUVer;
vl com re~su\viL do. t~llncn 10, o relatório de pc11qulsn Interna ..
clonul ou n dt•clarur,íw monciotmdn nu nrt.lgo 17 .2lnJ:
vi) qnnlqut•r cll'dtmu;•lo depositada cm o!Jcdlõncln no artigo
10, ll, stllvo su o EJ.rritórlo Intt!rnaclonal com\dornr que 11. decta ..
ruçrLo niw t•:;LIJ. cün!urmt) iw dlspu.~t~·óctl du. rcgrn 46,4,

Outubro do 1977

b) Com ressalvo. do. allnc& c), n pAgina de cobertura conft.
preenderó.:
J) dados retirados da tolho. que contém o requerJmento e outroJ
di\dos que aerAo ospeclticadoa nu In11truç6es AdmlnlatrnUvna;
Ul umo. ou mala Ilustrações qtumdo o pedido lntema.cloni!.l
contiver •desenhos;
1111 o resumo: cnao ·o resumo seJa. redigido cm Inglês c em
umo. out.rn. llngua, o texto em 1ng:!Oa cleverl!. tllf\lro.r em primeiro
lugnr.
.
cJ Quando, em obedMncln ao nrtlgo 17.2)al, houver aldo feito.
umo. declarnção, n pl'lglnn de cobertura evldencinrA eue !ato e nll.o
compreenderá desenhos nem resumo.
b) Qunndo o.s Uustrnções mencionadas nns nllneo.s b) 11) torem
escolhldns da maneira esta.bcleclda pela regra 8.2, a reprodução
deasn. Ilustração ou tlustraçOes nn pAgina do ooberturo. poderá ser
em formato reduzido.
.
e) Cnao não haJa espaço sutlcterit.e no. página. de cobertura.
po.rn todo o resumo to.l como menclono.clo no. allnen b) 111), o mes ..
mo poderá. ser apresentndo no verso da página de cobertura. O
mesmo se apllcB à trndução do resumo quc.ndo esso. tradução tiver
de ser publicada em obediêncll!. à regra 48,3)c),
f) Se ns relvtndlcnçõea houverem aldo emCndndas de ·acordo
com o arUKo lO, a pubUcnção conterA quer o texto Integral dll.l
reivindicações tal como tornm deposltndns e tal como toram emen ..
do.do.s, quer o texto Integral dns relvlndicnções tnl como foram
dcposlto.dns, eapeclt1cando todn.s o.s emendas, Qualquer declaraçAo
de acordo com o artigo 19.1 será lgunlmente lnclulcta., n menos que
o EscritórJo Internacional Julgue que a mesma nll.o está conforme
às disposições do. regro. 46.4, A dato. de recebimento pelo Escritório
Internaclonnl do.s relvindlcnções emendndas deverá ser Indicada.
r> Se, na ocn.slli.o estnbelecidn para a publicação, o relatório
de pesquisa lntcrnnclonnl o.lndo. não esUver dlsponlvel Cem virtude
por exemplo, de publlco.ção a. pedido do depositante de ncordo com
os arUgos 21.2lb) e 64.3)o)1), n brochuro. conterá., em luga.r do
relntório de pesquiso. tnternactonnl, a Indicação de que esae reJa...
tório nlndn. não estA disponlvel c que, ou a brochura (contendo
então tnmbém o relntórlo intcmnclonnl) será. publicnda novnmen..
te, ou o relo.tórlo de pesquisa. internacional (quando estiver dlllpo ..
ntvel) scrll. publicado separnda~ente.
b) Se, no. da.tn. estabelecida pnra n publicação, o prnzo pnra
emendns dns rcivlndicaç~es, est1pulndo pelo artigo 10, não houver
exntrado, o. br:ochura lndlcnrl'l esse !ato c especlttcará que, se na
reivindicações tiverem de ser modlt1cndn.s de ncordo com o nrtlgo
19, haveró., logo npós essas modlflcnções, quer nova publlcnção (da
brochura. Incluindo as reiv1ndlcaç6es como tornm emendndnsl, quer
publicação de uma dcclnro.ção reproduzindo todo.s ns emendn.s, No
último cnso, haverá, pelo menos, nova publicação da página. de
cclbertura c dn.s reivindicações e em caso de depósito, de 11ma
dflolnrnçiio em virtude do artigo 19.1), publlcnção dessa der.lara·
ção, a. menos que o Escritório Intemo.clonnl julgue que n de~
clnração não está conforme àa disposições da regro. 46.4.
J) kj Instruções Admlntstratlvns determinarão os cnsos em que
as diversns nltcrnattva.'i menclonndn.s nas allnena &') e h) serão
aplicadas. Esso. determlno.ção dependerA do volume c da comple..
lddode dn.s emendna e/ou do volume do pedido lntemnclonnl c de
!;t.tc.rcs de custo.
48,3 Línruas

u.) Se o pedido Internacional for depositado em alemão, em
francês, cm Inglôs, cm j11.ponês ou cm rusao, ele será publlcndo nn
lingun. em que to\ dcposltndo.
b> Se o pedido lnternnclonnl for deposltncto em uma Ungun
que não seJo. nlemll.o, trnncês, Inglês, Jnponàs ou russo, seró. publl..
r.ncto em tradução Ingleso., A tradução scrA !eltn. sob n responsn ..
bllldadc dn Administração encnrrcgndn ela pesquiso. intcrnncionnl
que dcveró. tê..IIJ: pronto. cm tempo suficiente pnrn que n. publlcn.çdo lntomartonul a. que se retere o nrtlgo 20 scJn teitn no. dato.
prt!Vl.!ltn. Não ob~tnnte as dl11poslçõcs do. regro. lB.Ua> a Adml~
nistrnçâo enco.rreB"o.da da pesquisa Internacional poder! pcrcl"ber
uma to.xn. do deposltnnto pelo. trndução. A Admlnlstrnção encarrc ..
Bllda da pcsqu\11a Internnclonal dará oportunidade ao depositante
peru. comentnr n minuto. do. trnduçã.o e estlpulnró. um pro.zo rn.:'IDâvol, na ctrcunstAncla, pnra n apresentação desses comcntá.rlus.
Cnso não hnja tempo pnrn levar em consldcraçno oa com~ntnrlos
rto dcnositnnte anlcs ctn rnmunlcnç:úo da. tradução, ou se houver
~\vcrr.énctn de opiniões ent.re o depositante c n dita. Admlnlstracão
r.r•nnto à exntldiío dn tradução, o dcposttnntc poacrá envlnr umn
cópln. do seus comenti\r\os ou o que restnr dos mesmos, ao EscrJ ..
tório Internnclonnl·e n cada Rcnnrtlr.ão designada à qunl a trn ..
dueão rol comunlcadn, o Escritório Intornaclono.l publlco.rO. a
1111&loncln dos r.omcntt\rlos junt.nmcnte com a traducão do. Admlnlstrncl\o cnr.nrrcgadn. da. pcsqul.~n Jntemnclonnl ou depois do. pub1J ..
eaçll.o dcssn trnduçl\o.
o) Bo o pl!rlido lnto'rnacional ror publicado em umn Ungun. QUe
não sejn o \nr,lõs, o rclntórln de nesqulsa internacional, ou a decJa ..
raçfw n. que su refere o nrtl~to 17 .2ll~l, e n resumo scri\o publica~
dos no mesmo tampo nos11n ontrn l!m:::uo r. rm lnftl6s, As traducõcs
serão toltns sob n rN'ponsabllldndt~ rlo E•critórlo Internnclono.J.
48.4 Publlon.çlio n.nteclr.actn n pedido do cleposltantcl

a> Quando o deposltnnto pedir n publlcnçf\o tal como o facultam os nrtiR'OII ::!1.2)hl o 64.3loJIJ c quando o rclo.tórlo do pesquisa
intcrnactonnl ou n declaração a que se rorct·o o nrtl~to 17.2la) ainda
não estiver dls)lonivol pnrn publlcnçilo com o pedido lntornaclonnl,
o Escritório Intornnclonal r.ohrlrá umn tnxa ospcelal do ]111bllca{'ÚO cuJo mnntantc scró. thmdo nas InstrttçOcs Admlnlstrntlvas.
bl A publlcnr.ilo, do ucordo com os artigos :U.2)b) c 64,3Jc)J)
Kori\ feita pelo Escritório Intornnclonal logo npôs o doposltnntc
hnvô .. Ju. aollcltndo c, qunndo uma taxa cspncial for dcvlcta cm vir..
tudo da 1dinua n), depois do recebimento dossn tnxn.
48.5 Notlficu.~illl du rmhllcnçi'U1 nuclonu.l
Quando u publlcl~çUo do podido lntornnclonnl polo Escritório
IntNnncionnl tor regulnmentndn pelo. dlaposlção do nrtlgo U4.3Jn)
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11), o. RoJUl.rtll;no naclonnllnt.ereaan.dn, logo após hnvr.r ef~Luu.do n
pubUcu.c;ào no.clono.l mencionada na dltD. dlsposlçlí.o, noU.tlca.r6. o
tnto dcs1n. publlcnç!!.o nnclona.l n.o Ellcrltório Int.crnaclonnL
46.6 P'ubUcaçli.o dn certo. fat.o1
a) so qualquer notlrJcnçdo n que 110 retere n rcKrn 29.llKlll>
chegar no Escritório Internnclonn.l em uma data om que Jli nilo
po~sa mnls.aul'ltO.r a JIUbllcnlji\o lntcrnu.clonnl do pedido lnternnclo~
nnl, o Elscritórlo Internt~.cionnl publlcnr6. prontamente-· nn On.zetA.
unJa notn reproduzindo a. essõncln dessn not1tlcnçli.o.
b) A caséncln de qu11lqucr notlflcnçdo n que se referem ns ro~
gras 20.2) e 51.4J 11erA publlcnda nn. 0112etn c, cMo o. not1tlcn~
chegue ao Escritório Interna.clonnl antes de termtnadoll os prepa..
ratlvoa pa.ru a publlcnçiío da. brochura, também nesta. últlmn.
e) So o pedido lntcrnnclonn.l for reUro.do depois de suo. publi·
cnção Internacional, tal f"ta será. publlcndo nn. onzeta,

Rcrra. 49
LinJrUaa das trndllÇões e montantea da11 t.a.xaa conforme o

artlro 2Z.JJ c Z)

49,1 Notuhmçii.o

a) Qualquer Estado contrntnntc que exiJa. n remessa de umn
trnduçií.o ou o pagamento cte uma ta.xa n110lonnl, ou ambos, con ..
forme o artigo :l2, deverá. notlflcnr no Escritório Intcma.clonnl:
11 ns llngun.s de que cxlge uma trnduçil.o e a Ungun. em que
esta. deverá ser .teltni
ill o montante da. taxa. naclonnl.
b) Toda a notltlcaçiio recebida pelo Eacrltórlo Iuternaclonal
conforme n nllnea. a) será pubUcndn prontnment6 na Onzet.o. pelo
Escritório Intcrno.cionnl:
c) Se n11 extgênclns a que se refere a nllnen a) !orem posterlormcn te modlrtcadns, essas modificações devcrii.o ser comunlcadns
pelo Estado contra'tante no Escritório Internn.clonal que publlcar6.
pronromente a notlflcnçií.o na On.2etn. Se a. modtncnção so referir
o. cx1Hí:ncln de umn trnduçiio parn. umn Ungua que não forn ox1gtd&
antes dessa modlf1c11çi\o, ola. ni1o se apllcnr:\. senão nos pedidos
lntcrnnclonals depositados mais de dois meses depois da. publicação
da notltlcaçílq na Oazcta.. De outro modo, a doto. efcUva de qual·
quer modificação será. dctermlnadn pelo Est.n.do contratante.
4!1 .2

Lin~:Uas

A Un~ua cm que uma tra.duçúo poderá. ser exlgldn deverá. ser
uma. llngun otlclal da Repa.rtlçúo designada, CW!O hnjn vi\rla:s Unr.uas otlcta!s, nenhuma trnduçâo poderá ser cxlgldn se o pedido
lntcrnacionlll estiver redigido cm uma de.ssns llnguaa otlcttUs e se
urna trnduç!!.o tiver de ser fomecldn, o depositante podcrli. escolher
qualquer umn. delu.s. Não obstante n.s disposições destn allnen, caso
haJa. vó.rln.s lin~~:ua:s oflclnls, mns a lcglslnc:iio nnclonal determinar
n utlll?nçíio de umn dcasnsllngull.li pelos estrangeiros, umn trn.dução
nc~sa t:n~ttH~ JlOdcrâ ser exigida,
49,3 Declarações n. que se retere o artigo 19
Pnrn ns flnnlldndcs do artigo 22 e desta regrn., qualquer dccla..
rnçi10 tcltn de acordo com o artigo 10.1) será consldcra.da como
pnrtc Integrante do pedido lnternaclonnl.

n.e,rn. 50
Faculdade a. que »e retCrc o urtigo 2:!.3
50,1 E~crdcio du fn.culdndc
a) Qualquer E~ttado contrntantc que conccdn prazos que expirem depois dos previstos no artigo 22 ,1) ou Zl deverá notUicu.r 1\0
Escritório Internnclonnl os prazos nsslm concedidos.
bl Toda notltlcaçiio recebida pelo Escritório Intcmaclonnl
conforme n nllnca n. será publlcndn. prontamente nn Onzetu. pelo
E~crltório Intcrnnclonnl.
cl /Is notl!lcnçõcs relativos b. abreviação de um prazo prcviamcnt~ fixado apllco.r .. sc~ão ao11 pedidos lntcrnaclonnls depositados
depois de cxplrndos trôs me.scs a contnr da diltn cm que u notlti..
cação foi publlcndn pelo Escritório Intcmaclonnl.
di /Is notlticnçõcs relativos b. prolongnçiio de um prnzo provln ..
monte fixado npllcnr-so.. u.o, desde n sua publlcnçiio pelo Escritório
Intcrnnclonnl nn Onzctn, nos pedidos lntornnctonals cm curso nn
dntn dcsHn publicação ou deposltndo.s depois dessa data ou, se o
E11la.do contrnt11ntc que fez n not1t1caçi10 tlxnr umu. data ulterior,
no~tn últlmn.
Uegru. 51
Ucvlsiin por Rettartlções delliG'fiUIIa:t
51, I l"ra:to paru. apresenll~r o pedido de rcmc!IHI\ de côphas
O prnzo n que se retere o nrtlco 21.1) cl serú de dois mcstls 1.1.
Ct1ntnr da cl11tn do. nottrlcnçdo envtndn ao depo11ltnnte conforme llb
l'l'Hra8 :.Jo. 7.il, :.N.::!.bl, zo.t.nllll ou :!O.l.bl.
51.2 Cót,in d11 notUicnção .Utl conNtatnçii.o negntlvu.
Se, depois de haver recebido uma notUlcnçüo de constntnçüo
ne~tntlvn de acordo com o nrtiRD 11.11, o dupos\t.nnte l'IOllcitnr no
Etlcrltório Intllrnncionnl, de ucordo com o artigo :!5.11, a reme5.'1a
do cupins do procesHo do alegado pedido lntcrnac\ono.l a umu. no ..
pnrtlcUo in!llcncln por ele pnrn ser dcsiRnndu, dcvuru Juntar n euc
pedido cóplll dP. notltlcnçdo n que so rercrc a rcgru. !W,7.11.
51.3 I•ru:co pnru pn~rnmcnto d" tnxa nacional e )JUra rcmcltlla tle
uma. trntluçi~o
o pm;~,o a quo HC retere o artigo 25.Z.nl cxplrurl\ no mesmo
tempo quu u prazo rixado 011 regra 51.1.
51.4

NntUit·n~·fw 1111 l~Hcrlttirlo

lntllrnnelonnl
d(• lt(:onlo Ctllll o nrUHo :!5.:!1, n Rl:'paz·th:ün dt•:,ir:n:tdll com·
netl!llil' dln•icllr qlll.' ~~ l'ccu~ll, u docinruçz\o ou u. con:~tntuçu.u 11 q11e
su rt!feJ'I! o tu·th~o :![).11 niiu romm Jwtlticuclnll, noUf1~11ru pron~
tnnwlltL• o g.~crllúrio lntcrnuciunul de que conslctumm o pedldo
lnlrrunciunnl r.omo »e lll'lu m\u hOUVf!illil1 ocorrido o llfro 011 ll
oml:~~(to llll'tl('\nrmcl"~ no 11rtlt•n ~~5 .:.!I,
81',
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Emendu. da.H reivindicações, diL deaertçio e d011
deacnbos Junto às RcparUçÕCIJ dcai(111Lisu
12.1 Prazo

ai Em todo o Estado dcalgnndo cm que o proccaao e o exame
do pedido Internacional 11eJnm lnstnurndos 11om requerimento es·
peclal, o dcposltn.nte, se o desejar, dcverà exercer o direito que lhe
é conferido pelo nrtlgo 28 no prnzo de um mOs n contnr do cum ..
prlmento das ek!gõnclns eontldaa no artigo 22, dos~ que, se a
comunicação ·n qu'c ao refere o. regro. 47.1 nli.o tlvcr sido ofotunda.
uc se expirar o prD.2o npllcó.vcl de acordo com o nrttgo 22, ele
hnjn exercido os11o direito o.ntoa de decorridos 4 meses da expiração
dcssn dntn. Em qualquer cnso o depositAnte poderá. exercer csae
direito cm qualquer dota ulterior se a leglslnção nacional delllle
Estado o permitir,
b) Em todo o Estndo designado cm que a legislação nacional
dlsponhn. que o exnmc não sejn lnlclndo senão por rcquerlment.o
Cllpcclnl, o prll.Zo durante o qual, ou o momento cm que o depoJ ..
monto cm que o depo::;ltantc poderá exercer o direito conferido pelo
nrttgo 28 11ebí. o mesmo que o previsto peln legtslu.çao nacional
para o depósito de emendas cm caso do exnme, por requerimento
ospecl.al, de pedidos nnclonnls, desde que case prnzo não expire
untes, ou que esse momento não ocorra. nntes da expiração do
pmzo aplleó.vcl conforme n allncn a),
PARTE C
Regras Relativas ao Capítulo ll do Tratado
lte&TtL 53
Pedido de exnmc preliminar Internacional
53.1 Formulli.rlo
n) O pedido de exn.mc prellmlruu lnternnclonal deverá ser
!cito cm formulário impresso,
!1) Excmpln.rcs do formuló.rlo Impresso serão fornecidos gra..
tultambntc 110s depositantes pelas Rcpart1çõcs reccptorWI.
c) Os pormenores relatlvos no formulário serão especlt1cndos
nns Instruções Admlnlstrat1vns.
d) O pedido de exnme prcllmlnnr Internacional deverá. ser
npresentndo em dun.s via.s ldéntlens.
53,2 Conteúdo
n.) O pedido de exame prcllmlna.r lnternnclonnl deverá. c:onter:
11 uma petição:
Ul Indicações referentes no depositante e ao mnndntl\rlo, caso
hajn um mandntárlo;
1111 indicações referentes no pedido lnternaciona.l n que disser
respeito;
lvl uma elelçi\o de Estados.
b) O pedido de exame preliminar lnternaclonnl deverá ser
assinado.
53,3 [•etiçiio
O pedido deverá. :10r no teor, e ser redigido de profcrõncla
como sugue: "Pedido de exame prellmlnnr Internacional de ncordo
com o nrtlgo 31 do Tratado de Cooperação om Mattlrla do Pa..
Lentes: O atmixo assinado solicita que o pedido internacional dls ..
cr1mlnado abaixo .seja objeto do um ex11me preliminar lnterno.cl:ma.l
collformc o Tratado de coopernçà.o em Matéria. de Patcntc.s",

53,4 Depo11itante
No que diz respeito ns lndlcnçõcs rclatlvns no depositante,
apllcam .. ~:~c nli rcgrll.'i 4.4 c 4.10; a rcgrn 4.5 apllcnr..lle-1\ mutatis
mutundlli,
53.5 1\fandntãrlo
Caso haja tlesignnçüo de mandatário, npllcnr~se .. fio ns rcgrns
•l,ol, 4.7 e 4,10; a rcyrn 4,8 npllcnr.. Sil'"Ó. mutatls mutandls,
53.6 ldenUflcaçiio do pfldldo Internacional
O pedido Internacional clcvorl\ ser ldentltlcndo pelo nome dn
Repartição receptora em que houver sido depositado, pelo nome
e o endereço do depositante, pelo titulo da invenção c, quando
o depositante coniwccr n data do depósito lnternnclonnl o o núme..
ro do pedido lnturnncionnl, por esse. dntn o esse número,
!"13, 7 Eleição lle IMntiOii
No pedido dt• exame preliminar lnternnclonnl, pelo meno~ um
Estado contratante obrigado pt"IO Cnpltulo II do Trnt.o.do devera
St!r mcnclonndo dcntl'c os Estaclus dcsiBilD.dos como o Estado eleito.
53. R

As~tinu.turu

o pedido du cx.nme preliminar lnternaclonnl deverá. &er
nndo pelo duposltnnto.
Uegra 54
Uepusltante autorizado u a11reKtmtnr um pcdhlo tle
exame preliminar lnlernaclonal

n::~l·

54 . 1 Domicilio e naclonnlhlade

O domicilio o a nnclonul\dildc do doposltnntu, para os fins do
nrtlgo 31 .:.! 1, sorúo determinados conforme dlspollto nns regras
18.1 e 1H.:!.
54.2 Vií.rhlli dejtoi(!LanteK: 011 meNmos Jl:ara todos Oli F.stnlloK ele!Los
So todos 011 dcposltnntcs torum depositantes para todOH 011 Ell·
tactos oMto.~, o direito de nprcscntnr um podido de uxumo proU·
mlnnr lntornaclom~l conrormc o mtlgo 31.:.!1 existirá enso pelo
11\L•nos um duntrc uiu!l llejn:
11 dnmtcllladu mn ou nncionni do um Estndo •contratante
obr\f;itdu poJo Ct~piLulu 11 n u pedido inturnru!lonal lmJn 11ido dopo~
sltudu Pm ubedhmclu ao urtl~~:o 31.:.!1nl ou
I\! Ulllll pcslioa autul'lzudi~ n dcpo:;ltar um podido do acordo
com o nrtlH"o :11.:!1\.i) I! o pedido lnk'l'llnclonnl hnjllsldo dopoaltado
cm obt•dlt'·nt~la u umn dtiCisiin d11 /\ll.~umbl~lu.

l
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54.3 V1irills flepOJdtanleli: dlferenteM Plll'l~ Elltndo" elcltoN dJCe-

rcntes

11) Dcposltnntcll dltcrcntc.s poderão ser lndlcndos, pnrn Estados eleito:; dltcrcntcn dm>do que, cm rclnçdo n cndu Estudo aleito,

pelo menos um doH dcposltnntcs lndlcndos pnrn CS!IC Estndo scjn:
11 domtclllnclo cm ou nnctonnl elo um Estndo contro.ta.nte

obrlgnrlo pelo Capitulo II c o pcdltlo lntcrnnclonnl hujn aldo dopo ..
11ltndo de ncordo com o nrtlgo 31,2Jnl ou

lll umn pcsson nutorlzndn n dcposltnr um pedido de ncordo
com o nrtlgo 31.2lbl c o pedido lntcrnnclonnl hnJn sido dcposJ..
tndo por dcclsilo da Asscmbléln,

bl Se n condlçi1o cstnbclccldn no. nllncn a não houver sido
prccnchldn cm rclnç11o n determinado Estndo ololto, n clelçfio desse Estado será conHidcrndn como não tendo sido tcltn.
54.4 Troca de pessoa ou do nome elo depositante
Qualquer troca dt~ pcssot~. ou do nome do depositante será, a
pedido do depositante ou dn RcparUç(i.o receptora, registrado pelo
Escritório Internacional que o notificará à AdminiStração lntcrcs..
sada cncarrcFCnda do exame prcllmlnnr Internacional c à.s Repnrtlçõcm eleitas.
ltelfl'n Sá

Lin);'Uas Cexnme preliminar Internacional)
55.1 Pcclldo de exame Jltellmlnar lnternnclonal
O pedido de exnmo preUmlnnr lntcrnnclonal deverá ser apresentado no. Ungua do pedido Internacional ou, quando tor cxtgtda
umn tradução do acordo com a regra 55.2, nn llncun dessa. tradução.
55.2 PecUdo lntemaclonal
a) Se a Administração competente encarrecndn do exame preIImlnnr lntcrnnclonnl não !lzer parto da mesma Repartição nacional ou dn mesma organização lntergovornamcntnl que a. Adrnlnlstrnção competente cncnrregnda da pesquisa internacional, e se
o pedido lntcrnncionnl ror depositado om umn llngua diferente
da que rol mencionada. - ou das que !oram ;nencionndns - no
ncordo concluido entre o Escritório Internnclonul o n Administração encnrregndn do exame preliminar tntemnctonnl, esta última.
poderá exigir que o depositante lhe submeta uma. trnduçã.o do
pedido lntcrnaclonnl.
bl A tradução deverá ser submetida o mais tardar na última
das duns datas seguintes:
1l data. da expiração do pr~o estabelecido nn regra 46.1;
lil data. de npresentnçiio do pedido de exame preliminar tntornnclonnl,
c) A tradução deverá conter uma declaração do depositante
no sentido de que, tanto quanto seJa do liCU conhecimento, ela.
está completa e !lei. Essa declnrnção deverá ser nsslno.da. pelo
deposltnntc.
dl Se ns disposições das allneas b) e c) não houverem sido
obedecidas, a Admlnlstrnçlio encarregada. do exame preliminar 1ntcrnnclonal soUcltnrD. no depo.sttnntc que obedeça. às referidas disposições no prnzo de um mês a contar da data. da soUcttação.
Caso o depositante niio a.tcndn a. essa solicitação, o pedido serA
considerado como não tendo sido apresentado e n Admlnlstrnção
encarregada do exame prcllmtnnr lntemnclonal comunicará case
rato ao deposltnnte e no Escritório Internnclono.l.
ReBTa 56
Eleições ulterJI)res
56.1 Eleições apresentadas depois do pedido de exAme preUmlnar
lntemaclonal
A eleição de Estados não mencionados no pedido de exame
preliminar lntcrnaclonnl deverá ser c!etunda por meto de uma.
nota D.sslnnda c apresentada pelo depositante c deverá ldent1tlcar
o pedido lnternaclonn.l e o pedido do exa.lrte prellJDinar intemu.clonnl.
56.2 Jdcntltlcação do pedido lntemaclonàl
O pedido lnternaclona.l dcvcrtí ser ldentltlcndo contarmo dls..
posto na regra 53 .6.
56.3 ldentlrlcnção do pt:dldo de cume preliminar Internacional
O pedido de cxnme prollmlnnr Internacional deverô. ser ldentltlcn.do pela datn em que !ol nprcscnto.do e pelo nome do. Admlnlstrnçiio encarregado. do exn.mu preUmtna.r lnternnclonn.l à qun.l
tol apresentn.clo,
56,4 Formn das eleições ulterloret~
A clclçúo ulterior devem\ ser !eita do prcterl:ncla. em um tormulárlo Impresso remetido grntultamenta ao11 depositantes. Se nll.o
tor !cita. em tal formuló.rlo, deverá ser redigida do pre!erlmcta
como segue: "Em rcluçi\.o ao pedido lnternaclonal depositado
nn. ... , cm.,., sob o n, 0 , •• , por •.. (deposltantel Ce pedido de oxu.me preliminar n.preaentado em ... , a ... l, o abaixo naslna.do elege
o Estado los Est.adosl ndlclona.lls> scgulntclsl contarmo disposto
no. nrttgo 31 do Tratado do Cooperaçli.o em Matórln de Paten·

tes .. " ,

56. 5 Línruu du clelçii.o ulterior
A eleição ulterior deverá ser otetua.da na mesma Ungun do
pedido de exame preliminar lnternaclonn.l.
Regra 57
TaXIl da cxccuçiio
57.1 Obrlençlio de parar
Qun.lqucr pedido de exame prcllmlnur internacional será sujeito no pagamento de uma tnxn. cm bone!lclo do Ellcrltórlo Internacional l"tu.xa do execuçli.o"),
57.2 Montante
a) O montu.nLo dn tnxa di'! oxccuç6.o seró. du 14 dóla.ru dos
E~:tndoo UnldOK ou 00 trn.ncos sulços. multlpllcu.dos pelo nl'lmero das
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Unguns em que o rclntórlo do oxamc prnllmlnar lntornn.clonnl tiver
dosor trndu~ido, cm obedlênclu no arUso 36.:ll, pelo Escritório ln·
tcrnacional.
b) Quando, cm vlr~ude do uma eleição ou e\clçóes ultcrlorc!l,
o relatório do exnmo prellmlnnr lnternnclonnt tiver do ser tradu..
zldo, cm obedlüncla. no urtigo 36.2l, pelo E:mrltórlo Intcrna.clonal
em umn ou vt\rln11 llnguns ndlclonnis, um IIUplcmento b. taxa do
execução, no montante de 14 dólnros dos Estados Unidos ou 60
trancas sutços por llnguu. adicional, dcvcrô. Rcr pago.
ii7.3 i\lodo a dntn de pa.r:umcnto
a) Com resnlvt~ da nUnca. bl, a taxn de exceuçii.o serli. eobrn.dP.
pela Adminlstrnçfio cncarrcgndn do exame preliminar internnclo·
nal h. qunl tor nprcscntndo o pedido do exame prcllmtnnr lntcrnaelonnl c scrli. dcvldn nn data de aprcHentnçdo desse pedido.
b) Qualquer suplemento n tnxn de execução de acordo com IL
re11ra 57.2,bJ acrU. cobrado pelo Escritório Intcrnnolonnl por esse.
Adminlstrnçiio, ela deverá ser livremente conversível cm mocdn.
sulça.
d) Qualquer suplemcn to 11 tnxn de execução dcvortl. ser pago
cm moedn sulça.
57.4 Falta de pnr:nmento (taxa de execução)
a) Quando n taxa do cxccuçüo dclxnr de ser pngn como presento nns rcgrus 57.2.nl c 57.3.nl c cl, n Administração cncarre..
gnda do exame preliminar lntenwc!Jnal sollcltu.rP. M depooltnntc
que pnguc eSBa tnxn. no prazo de um mCs a contar dn data da
soUcltnçfio.
bl Se o depositante atender b. sollcltílção dentro do prazo prcs..
crlto, o pedido de exame prcllmlnnr internacional será con:~lderndo
como tendo sido recebido na. anta cm que n Administração encar•
regada do exame prcllminnr receber a taxa, n monos que, em
virtude da regra 60,1,b) uma data ulterior seja. npllcàvel.
c) Se o depositante não atender à sollcltnçlio dentro do prazo
prescrito, o pedido de oxnme prcllmlnnr lnternnclonnl scró. considerado como niio tendo sido apresentndo.
57.5 Falta de pagamento (suplemento iL Lnxa. de execuçio)
a> Quando o suplcinento à taxa d-e execução núo tor pago
dl• acordo com as regras 57.2.bl c 57.3.bl c d), o Escritório Intcrnnclonnl sollcitnrtí no dcposltnntc que pague o suplemento dentro do prn.zo do um mês a contar da data dessa sollcltnçli.o.
b) Se o depositante atender a essa sollcttnçüo dentro do prazo
prescrito, a eleição ulterior serô. conslctcrndn como tendo sido teltn.
na data de recebimento do suplemento pelo Escritório Internacional, salvo se uma data ulterior ror aplicável, de acordo com n
regra 60.2.b),
c) Se o depositante nüo atender n sollcltnçfio dentro do pmzo
prescrito, a eleição ulterior scrú. considerada como não tendo sido
aprcaentnda.
57,6 Reembolso
A tnxn. de execução, nsslm como qun.lquer suplemento a. esso.
tnxa, não será recmbo:snda cm nenhuma clrcunstànclo..

n....., 58
Taxa de exame prctlmlno.r
58.1 Direito de solicitar uDUL taxa
a.) Onda. Admlnlstrnçlio encarregada do exame preliminar ln·
tcmaclonnl poderá sollcltnr no depositante que lhe pague uma taxo.
pnra. execuçno do exame preliminar Internacional {"ta.xa de exame
prcllmlnnr") e para a renllznçã.o de todns ns demals to.re!ns con•
!!adas b.s Admln!Btrnções encarrcga.dn.s do exame preliminar 1nternnclona.l pelo 'l'rtltndo c pelo presento Regulamento de execuçl\o.
b) O montnnte da. taxo. do exame prellrntnar e o. data. em que
ela será. devida, quando tor o caso, scrt.~oo tlxados pela. Administra.·

~:~" e~::O.rr~~~d:eJ~o aC:t~~~rp~c~~~n:~l~~c:~~~~~à~~~:n~~aq~=

execução.
c) A tnxn. de exnmo preliminar lntcrnnctonnl deYorâ ser pnga.
dlreto.mente b. Admlnlstrnçdo cncnrregndn do exame lntemaclono.l.
Quando essa- Administração tor uma. Repartição nacional, a. taxa
será pnga na moeda. dotcrmlnn.dD. por essa. Repnrtlçll.o, e quando
n Aómlnlstrnçii.o for uma. organização lntcrgovemnmental, na
moeda do Estado cm que estiver sediado. n orgnnt.zaçno lntergo ..
vernnmentn.l ou cm outra moeda livremente converstvel no. moeda
do dito Estado,

n....., 50
AclmlnllltrnçiW) compo~nto enl!nrrego.da do exame
prollmlna.r lntcrnucionnl
59,1 Pedidos de exame preliminar lntcma.clonal fei(.oa de acordo
com. o artigo 31.2)a)
Em rclo.çtio aos podidos do exame prcllmlnnr tntcmaclonn.l fel·
to.s do o.cordo com o n.rtiKO :U.!!la), onda Estado contrntanto obl'i·
gado pelas dlsP:OslçOcs do Capitulo II o de acordo com os termos
do acordo apllci\vol a. que se retere o artigo 32.2l o 3l, comunlca.n\
no Escritório Intcmn.clonnl que Administração ou Admlnlstrnçõcll
enco.rregndns do exame preliminar lnternnclonal sorno competente!!
para proceder ao exame preliminar lntorno.ctonal dos podidos ln·
ternaclonnla depositados cm sua. Rcpnrtlç!l.o nnclonnl ou, no ca.so
a que se retere n regro. 19.1.bl, nn Rcpartiçllo nn.clonnt de um
outro Estado ou nn. orgn.ntzaçilo lntorKovernnmqntn.l agindo em
nome de 11un próprio. Rcpnrtlçd.o nacional: o Escritório Internaciono.l publlcar(!. prontamente essn lntormnçO.o,
Qunnrlo vó.rlns Admlntstrnçõcs enenrrcgndns do exame prollmlnnr lntcrnn.clonnl !orem competentes, us dlsposlçOcs óa. roln'a
,,2, npllcu.r-so.. n.o mutatla Jlllltnnctls.
!10,2 Pedidos de exanaa prellm.lnar lntemaetonnl reltoa de aoordo
oom o llrUgo 31.2)b)
Quanto nos podidos do cxnrnu prollmlnu.r lntemnclono.l toltoa
du n.cordo com o nrtlgn 31.2lbl, n IU&omblóla, uo uspccltlcnr p,
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Admlnllltrnçü.o encnrrcgndn do cxnmc prcllmlm1r lntcrnnclonnl com
competência. pnrn os pedidos lnLcrnnclonnls dcpos1to.dos cm uma.
Rcpn.rtlção nnclonnl que seja cln própria umn Admlnlstrnção cncnrrcgndo. do cxnmo prollmlmtr, dar!\ prcfcrCncta n cmm. AdmlnlsLraçúo; se n. Rcpnrllção nncionnl não for ela própria uma Admlnlstro.ção cncarrcs:ndn do cxnmc preliminar lntcrnnclonnl, n.
Aascmbléln dnri\ prcfflrõncla U Admlnlstrnçflo encarregada do
cxnmc prcllmlnnr lntcrnnclonal rccomendndn por essa Rcpnrtlçll.o.
lte~rrn

60

Cr.rt.ns fnlhns no pedido de exnme pretlmJnnr lnternncional
ou nM eleições
60.1 Falhns no pedido de e:x.n.mr. preliminar lntcmnclonal
nl Se o pedido do exame prollrnlnnr intcrnnclonnl não preencher ns condições prescrltnJI nns rcgrns 53 e 55, a. i\dmlnlstraç{lo
oncnrrcgndrt do oxnmc preliminar lnternnclonnl sollcltnr{l no denoslt.nntc qtlo corri11lllS fnlhns dentro do prazo do um m!s n. contar
dn. do.ta. deaao. .solleltaçllo.
l1) S'f! n r'<~'po~ltnnte atencler à IIO!Icltncfto dentro do prazo prescrito, o pedido do exame preliminar lnternnclonnl soró. conslderndo
r-orno fiO houvesse sido recebido no. dnta. do recebimento dn. correçilo
pela. Admlnlstrnção encarregado. do exame prcllmtnnr tntcrnnclonnl ou, qunndo n tnxn de execução ror recebida. de ncordo com
n regro. 57 .4.bl cm umn dntn ulterior, nesta dntn.
c) So o dcpoflltanto ni\o atender h. sollcltnçiio dentro do prnzo
prescrito, o' pedido do exame prcllmlnnr lntcmnclonnl seró. con.sldcrn.do como não havendo sido npresentndo.
dl Se n tnlhn for constn.tndn pelo Escritório Internacional,
este chamará n. ntonçã.o dn Admlntstração encnrregndo. do exame
preUmlnnr lnternnclonnl pnrn cssn talho.; cssn Admlnlstrnção procederá então da mnnelrn eatnbolcclda nas nllncns a) a c).
60.2 Falhas nas eleições ulteriores
nl Se a elctçi'io ulterior não preencher ns condições prescrltns
na rcgrn. 56, o Escritório Internncionnl sollcitnrá no depositante
que corriJo. ns talhas dentro do pr11.2o de um mês o. contar da dntn.
dessa sollcltnçli.o,
b) Se o depositante atender b. solicitação dentro do prazo
prescrito, a eleição ulterior ser{l consldcrnda como havendo sido
recebido. nn. datn de recebimento do. corrcção pelo Escritório tntemnclonnl ou, quando o suplemento à tn.xn de execução for reecbldo de ncordo com o. regro. 57 .5.b) em umn dnta ulterior, nesta
do.tn.
c) Se o depositante não ntendcr à sollcttnçi\o dentro do prazo
prescrito, a eleição ulterior será. consldcrndn como nfio hnvendo
sido npresentndu.
60.3 Tentativas de eleições
Se o depositante houver tentado eleger um Estado que não
:Jcja um Estado de.":~lgnndo ou um Estado que não estojn. obrigado
pelo Cnpltulo II, n tentativa de elcl~ii.o será consldcrndn como
não havendo sido ctctuada. c o Escritório Internaelonnl comunicará.
esse to.to no depositante.
Regra

Gl

NotUicnçüo do pedido de exame preliminar Internacional
c da.s elelçúes
61.1 Notltlcnçõcs no Escritório lntemnclonnl, no depositante e à
Administração encarregada. do exame preliminar lntcrnnclonal

n) A Administração cncarres:ada do exame prellmlnnr lntcrnnclonnl tndicnrá, nas duns vlns do pedido de exame prellmlnnr
lnternnclonnl, a data de recebimento ou, se for o caso, n ®ta
mencionada. nn regro. 60.1.b),
A Administração cncnrrcgndn do exnme prcllmlnnr lntcrnnclono.l cnvlnrli prontamente n vln orlglnnl no Escritório Intcrnnclonat.
A outrn vln, eln conservará. cm seus arquivos.
b) A Admlnlstrnçií.o encnrrcgndn do exame prellmlnnr lnternnclonnl lntormnrt\ pronto.mcnte, por escrito, no depositante, n
dntn do recebimento do pedido de exame pro!lmlnnr lntcrnaclonnl.
Quando o pedido de exume prellmlnnr tntcrnnclonal houver sido
conslderndo, de ncordo com n.s regras 57.4.c) ou 60.l.c), como nlio
tendo sido apresentndo, cssn Admlnlstrn~t'io comunlcanl. este tatt>
no depositante.
c) o Escritório Intcrnnclonnl comunicará sem demora U Adml·
nlstrnção encarregada. do exame prcllmlnnr lnternnc!onnl c no
dcposltnnte o recebimento o. dntn do recebimento de qualquer elclçll.o ulterior. Essn datn deverá ser a dntn cfctlvn do recebimento
pelo Escritório Internnclonal ou, se tor o caso, o. data mcnclonndn nn regra 60,2,b), Quando a. eleição ulterior houver sido consldtundn., do ncordo com as regro.s 57 .5.c) ou 60.2.c), como nll.o
tendo sido npresentndll, o Escritório Intemaclonn.l comunicarA este
tnto no depositante.
151.2 Notltlcnçõcs iul repartições eleltu
ai A notlrlcnçilo n que se retere o artigo 31, 7) serâ fettn pelo
Escritório Intl:'rno.clonal.
b) Essa notUicnção devorá Indicar o número o n dato. do depósito do pedido lntornnclonnl, o nome do depositante, o nome dn
Repartição roccptorn, n data do ctcpóslto do pl.!dido nnclonal ou
lntcrnaclonnl cuJn prlorldnde houver sido rolvlndlcndll !quando
existir rolvlndlcnçúo de prlorldndcl, n dntn de recebimento do l!C•
dido de exumo prellmlnnr lnternncionnl pela Admlnlatrnçllo encnrregndn do cxnmc prollmlnnr lntcrnaclonnl c - em co.ao de
clelçll.o ulterior - n dnta do recoblmonto da clelçUo ulterior pelo
Escritório Intcrnncionnl.
cl A notltlcacrw t\llvcni. ser cndt!rcçndu. à Ropnrtl~Uo cloltn
logo depois do 6 xpir•.ui" .J lli.U més n cont.o.r da dnt.a de priorldndo
ou, 110 o rolu.tUrlo dt• ~~xumu Jlrllllmlnur lntNIHlCionnl tor comunicado nnte.s, nn ocnsldo dn. comunimtçf1o do.s.~~e relntórlo. Aa eleições
otctundnB dopols do umn tnl notltlcnçli.o sorão prontamente notltlcndns npóa sun npreaontllçll.o,
01,3 lnfonnaçllo no depositante
O Eacrltórlo Intornnclonnl lntormnr!\ no depotd\.n.nto, por encrlto, que fez n nottrlcllçfio 1\ qno Hl! rcrcro u rtlgru 6Ul, lndlcundo-
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lhe no mesmo tempo, cm rclaçdo o. cndn. Estado eleito, qualquer
prnzo :~pllcó.vcl de ncordo com o nrtlgo 30.1)b),
lterm 62
CópiA pn.rn n Admlnbtmçiio cnca.rrepdn do exo.me
prelbnlnnr lntenuUIIonal
62,1 Pedido lntemnclonal
al Quando a Adrnlnistrnção competente encnrrcgada do exame
prellminnr lnternnclonal pertencer o. mesmn aepnrtlçll.o nnclonnl
ou ll. mesma orgnnlznçdo Jntergovcmnmontal qftoe a Administração
competente encnrrcgndn da pesqulaa lnt<lmaclonnl, o mesmo processo acrvlró. pnrn os tins da pesquiso. Internacional e do exame
prcllmlnnr lntcrnnclonnl.
b) Quando n Admlnistrnçlio competente cncnrregndn dn pcs~
qulsn lnternnclonnl núo pertencrr à mesma Repnrtlção nacional ou
n mesma orgnnlznção lntergovernnmontal que n Admlnlstrnção
rt~mpetonto cnenrrcgada do cxnme prcUmlnnr lnternncionnl, o Escritório Intornaclonnl, prontamente após recebimento do relatório
do pcsqulsn lntcrnnclonal ou, se o pedido do exnmc prellmlnnr ln•
tornnclonal houver sido recebido depois do rclntórlo de pesquisa
lntrrnnclonnl, prontamente após o recebimento do pedido de examo preliminar lntcrnnclonnl, enviará umn cópln do pedido
lntcmn.clonnl o do relntórlo do pesquisa lnternnclonnl b. Admlnlstrnção encarregada do exo.mo prellrnlnnr tntcrnnclonnl, Qunndo,
cm lugnr do relatório de pcsqulso. lntcmnclonnl, houver sido feito.
umn dcclnrnção de ncordo com o nrtlgo 17.2laJ, ns referências no
relntórlo de pesquiso.. lnternnclonnl constantes do.. trn.se precedente
deverão ser consideradas como refcr6nclns a· uma. tnl declaração.
62,2 Emendas
a.) Qunlquor emenda depositada. de acordo com o artigo 10 serâ
trnnsmttlda. prontnmcnte pelo Escritório Internacional à Admlntstraçiio encarrcgndn do exame prellmlnn.r tnterna.clonnl. Se, no.
ocasião do depósito de tais emendns, um pedido de exame prellml·
na.r tnternnclonnl Ji\ houver stdo apresentada, o deposltn.nte, na
ocasião do depósito das emendas nesse Escritório Internnclonal,
deverá .to.mbém depositar umn cópia. dessna emendo.s nn Admlnlstrnção encnrrcgada. do exame preUmlnar lnternnclonnl,
bl Se o prazo previsto pnro. o depósito dns emendns no nrtlgo 19 Cvlde regra 46.11 houver expirado sem que o depositante
tenhn dcpos.ltndo ou tonhn declnrndo não desejnr depositar emendas de acordo com esse artigo, o Escritório Intemnctona.l notttlcc.r!i
o tnto à Admlnlstrnçiio encarregada. do exnme prellmlnn.r tnternnctonaL
Rerm G3
Exlrênclaa núnlm111 para u Admlnlstrações encarrero.das
do exame preliminar lntcmaclonal

63.1 Dennlçúo dna exJrênclaa minimal
As cxlg6nclns mlnlmn.s n que se retere o nrtlgo 32.31, serão na
seguintes:
n a Repnrtlçã.n nnclonnl ou n orgnnlznção lntergovornamental
dever!\ possuir pelo menos 100 tunclonó.rlos de tempo Integra.!
dotados de hnbllltnçâo técnica sutlclente pnrn realizar os exames;
fl) essa Rcpnrtlçllo ou essa organtzaçi'to deverá. possuir pelo
menos n documcntnção minlmn n que se retere a rcgrn 34 adequadamente nda.ptndn às tlnnlld1ldes do m<nme:
un essa RPpnrtlção ou CB:Jn orgnntzaçã.o devem possuir pessoal
ea.pnz de renllznr o exame nos rnmos que o mesmo nbrnnger c dls·
pondo dos conhecimentos Ungülstlcos necessários à. compreensão
pelo menos da11 llngun:~ em que a documentação minlma. mencionndn nn regra 34 estiver rcdlgtdn ou traduzldn.
llogra G4

Eltndo da. técnica. para. efeito do exame preliminar lntemnclonal
64.1 Estado da tcScnlca
a) Para os tlns do nrtlgo 32.2) e 31, tudo qu11nto tal tornado
nccsslvel no público em todos o3 recantos do mundo por divulgação
escrita. Hncluslve desenhos e outrns Ilustrações) desde que esta
coiocnçlio à disposição do público hnjn ocorrido nntes dn ctu.tn pertinente, serli conslderndo como cstndo dn técnica..
b) Para. os fins do. nllneo. a.), n dn.ta pertinente sert\.:
U com ressnlva do. nUnca a.l, o. do.ta do depósito lnternnclonal
do pedido intcmnclonnl que constituir a objeto do exnmc prellmlna.r lnternnclonnl,
1ll quando o pedido tnternnclonal que constituir o objeto do
exame preliminar lntcrna.clonnl relvlndicnr de mnnelrn hó.bll a.
prlorldndc de um pedido o.ntorlor, n dntn do depósito desse pedido
nntertor.
64.2 Dlvullrfl.ÇÕCS niio-cscrttu
Nos cnsos em que o. coloco.ção b. dlspoalçlio do pl'lblleo houver
ocorrido por melo do uma. dlvulgaçll.o ornl, de umn. utlllznçlo, de
umu oxposlçl'i.o ou outro melo nflo-cscrlto <"divulgação nD.o-cscritn") nntes da d!Ltn pertinente tnl como definida nn regra. 64.l,b) o
cm quo a d!Lta dessa dlvulgnçno não~oscrlta estiver lndlcrul.a em
umo dlvulgnçno escrltn que tal tomnón o.ceastvel no pl'lbllco depol!
da dntn pertinente, n dlvuiQ"nçil.o não-escritn nil.o será. considerada
como Jntogrnndo o cstndo do. técnica para. oa tina do ortlQ'O 33 ,:n o
31, Todnvla, o rclntórlo de exnmc prollmlnnr lntcrnnclonnl devorá
chn.mnr ntcnçfio pnr11 umn tal dlvulpçll.o nlio-escrita na tonnn
estabelecido. na. regro. 70.0,
64.3 Certos documentoll publicados
Qunndo um podido ou umn pntente, qua constituiriam pnrtc
lntegrnntc do estado dn t.ócnlca. pnrn 0:1 ttns do nrttgo 33.21 c Sl
cu.so houvessem atdo publtc!ldos antes dn dnto. pertinente mencionada. nn regrn 64, 1, houvcrwn .sido publicados r.omo tnl dopots dn
du.ta. pertinente mas depositados nntos dn dntn porUnonte ou
houverem revlndlcndo a prioridade de um podido nnfertor, deposl~
ta.do o.ntoa dn dc.tn pertinente, esse pedido ou eaaa po.tento publt·
endoa nll.o scrll.o conslctorndoa como conatttulndo po.rte lnte1m1nto
do e11tndo da ttlcnlcn para. os fins do nrt. 33,21 e 3), Entretanto, o
relatório do cxnmo prollmlnnr lnternnclonnl dever!\ chamar a.tcn~
~lo um tnl pedido ou pntentc nu formo. provista na rcgru. 'JD .10.
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}tll(nl. 65
AtlvldadD Inventiva ou niio-avldtncla.

65.1 Relação com o estado dA técnica

Pnrn os fins do nrtlgo 33.3), o exnmc preliminar 1nternnclonn.l
dcvcrn lcvnr cm consldernção a. rclnçi\o existente entre umiL deterrnlnndn. rclvlndlca.çüo e o estado do. técnica cm sou conjunto.
Devcrli lcvl\r cm consldcro.çlio nl'lo só a. relnçi\o existente entro n
rclvlndlcnçAo c O!'! documentos lndlvldunls ou ns partes de tnls
documentos considerados lndlvlduntmontc, mu., Jgualmcnto n rclnçll.o existente entre a. rolvlndlcnçi\o e ns comblnnçõcs de tnls
documentos ou partes de documentos, quando tnls comblnnções torem evidentes pnrn um técnico no assunto,
65,2 Dnta pertinente

Para os !lns do nrtigo 33 .3), 11 dntn pertinente pnrn o estudo da
ntlvldn.dc Inventiva fnüo-evldOnelnl será n dnta. prescrltn na
regra 64.1.
Ro1m 66

Processnmento na Admlnlstraçiio encWTeJradll do
exame preliminar lntemnclonal
66,1 Duc do exame preliminar lntcmaclonnl
Antes de ser Iniciado o cxnmc preliminar Jnternnclonnl, o dcpositn.ntc poc1er{L tnzer emendas do acordo com o artlgo 34,2b); o
exnmo preumlna.r lntemncJonal abrtUlgerá lnlclnlmontc n.s rclvlndlca.ções, a descrição e os desenhos tnl como con~ldDR no pedido
lnternn.elonill na oca.slli.o cm que tlver Inicio o exnmc prellrnlno.r
lntcrnaclonol.
tl6, 2 Primeiro parecer e1crlto da Admlnh1traçiio encarregad11 do
exame preliminar lntemnclonnl
n) Se o. Admlnlstrnçüo enca.rregndn do cxnme prellmlnar Internacional:
ll ter de pnreccr que o pedido lntcmnclonnl contém qunlquer dBS tnlhns deacrlta.s no u.rtlgo 34.4);
U) for cl.e parecer que o relntório de exame prcllmlnnr lntcrnaclonnl deveria ser negativo em relação n qunlqucr uma
das relvlndlcaçOes em virtude do tnto de que n Invenção
nele rclvlndlcnda. nll.o pareça ser nova., não p1ueçn envolver uma atlvldndc Inventiva enfio pareça ser não-evldcntcl,
ou não pn.rcçn suscetlvcl de npUcnção lndustrlnl;
110 constntar qualquer tnlhn na torma. ou no conteúdo do
pedido internacional de ncordo com o Trntado ou o presente Regulamento de execução;
lvl consldcro.r que qunlquer emenda. vnl nlém dn. exposição
conUda. no pedido lnternaclonnl, tal como depositado.; ou
vJ dcsejnr Juntar no relatório de exnme prellmlnnr tnternncionnl ob11ervnções relntlvn.s à clareza dns relvlndlcnções,
da descrição e dos desenhos ou à questão de snber se n,,
rclvlndlcnçóes bo.selom-se lntelrnmentc nn descrição;
a dltn Adminlstrnçilo o noUtico.rA por escrito no deposltnnte.
bl A not!Ucnçâo tlcverá expor, de tormn pormenorizada, os
motivos do parecer da Atlmlnlstraçâo cnco.rrcgo..dn. do cxnme prclll'lllnar lntemnciono.l.
c) A notltlcaçi\o dovcró. soUclta.r D.O depositante que apresente
uma resposta. escrito. acompn.nhndn, quMdo ror o caso, por emendas ou correçõcs,
d) A notlflcnçllo dcvcró. tlxnr um prnzo paro. n resposta, Esse
prnzo deverA ser rnzoó.vel, levando cm contn ns clrcunstfincJns, D!l·
vcró. ser Mrmfllmentc de dois meses n contar da. data. dn notlticnção. Nõ.o deverá em hipótese alguma. ser Interior n um mês n
contar dessa data. Deverá ser de pelo menos dois meses n contar
dcs11a dato., quando o relatório de pcsquhln lntemactonnl ror transmitido no mesmo tempo que o. nottticaçi\o, Nilo devcrt'l. cm hipótese
nlgumn. ser superior n. trCs meses 11 contar ela data em questão,
66,3 Re!ipoKtn fonnnl à Aclmlnlstrnçiio encarremula do exame
~rr.llmlnnr Internacional
nl o depo·Jtantc podcrtL responder h. sollcltnçâo dn Administração encarre~:ndn elo exame preliminar Jntcmnclonlll, menclonndn nn regra 66,2.cl, cfetunndo emendas ou correçõe11 ou - cnso
discorde elo parecer dessn. Administração - apresentnn:lo argumentos, contermo o caso, ou por ambos os meios.
b) Qunlquor resposta deverá ser nprencntndn. dlrctamcnte
Admlntstrnçll.o encnrre!lada do exnme prcllmlnnr lnternnclonnt.
00,4 Pos:d11illdnde adicional de .,mendar ou de corrhrir
nl Se n Administração enca.rregndn do exame prcUmlnnr tnternnclono.l desejar omitir um ou vó.rios pareceres Cllcrltos ndlclonnls, podcrR tnzO-lo, Invocando a.a rcgrn.s 00.2 c 3.
hl A pedido do depositante, o. Admlnl11trnção uncnrrc11ndn do
exnmc prcllmlnnr tntemacJonnl podcrt'l. oferecer-lho umn ou v{t.rins
posslbllldncles udlctonals de oprosentnr cmondtl.a ou correçõcs,
00.5 EmendaN
Qualquer nltcraçi\o nlém dn rotltlcnç11o de erros evidentes dtl
trnmcriçt\o, nas rclvlndleuções, nn doscriçdo ou nos desenhos,
Inclusive qualquer supres11ào de retvlndlcnçõcs, qunlqucr omlssUo
de pa.11sn.gens da dcscrlçli.o, ou qua.lqucr <lmissão de certos desenhos,
NNfi considerada como uma emendo.,
00.0 Cnmunlcat:ileN lnformal11 com o dcpn111tnnte
A Admlnlstrnçüo encnrrc~to.dn do exume prcllmlnnr Jnturnnclonnl poderá, n qualquer t.cmpo, comunicar-se de mu.nelra lntormnl com o duposltnnto por telefone, por c.~crito, ou por melo
de entrevistas.
A dltn Adrnlnlstrnc;i'lo dccldlrti, u seu crttórlo, se dosojn conceder mnl:~ de mnn cntrovlstn. quundo o deposltnnto o Hullclto.r,
ou :w d!lllojnr rosponelcr u. umn comtmlcnçilo oserltn lnrorum\ do
dupollltnntc.
60,7 Ducurnento de Jlrlorldtule
nl Se n Admlnlstrnçf\o cncnrreKndll do exnmo prnllmlnnr lntcrnnclonnl ncco11s1tnr do umn cóp\n do pml\du cuj1~ prlorldlLde tur
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revlndlcadn no pedido tntemnctonnl, o Escritório Intcrnnclonnl lhe
envlarll. prontamente, n pedido, wno. tn.l cópia, desde que, so o
pedido tor npresentndo nntcs do &crltórto Intcrnnclonal hnver re·
cobldo o documento de prioridade do a.cordo com a relrf[L 17 .lal,
o deposltn.nte romotn a dita. cópln, o. suo. c.11colha, no Escrltór1o
DltemD.clonnl ou dlretn.mente à. Admlnlstraç!lo encarregD.da do
oxnme prollmlnnr lnternnclono.l.
bl se o pedido cujo. prioridade tor rclvlnd1cn.da estiver redigido em umn Hngun. diferente dn Ungua. ou de uma. dn..s llnguna
dn Admlnlstrnçüo cncnrrcgnda do exame prcllmlna.r lntemnclonnl,
o clepodtnnte lhe remeterá., por soUcltnçiio, umn trMuçào na dita
Ungun, ou numa elas elltns linguN.
c) A cópia QUe o depositante dovertL remeter, de o.cardo com
allnon a) e a tradução n que se retere a n.Unea b), dovert\o ser
rcmetldns o mnt.s ta.rdnr no se exptro.r um prazo de dota me11e11 n
contnr da data do pedido ou da soUcltnção, Se elna ntLo torem remetidos dentro desse prnzo, o rcla.tórlo de cxa.me prellmlnnr lnternnclonal será feito como se a prioridnde nã.o houvesse sido retvlndlcnda..
06,8 Fonnu dna eorreçóea c dna emendas
a) o depositante seró. solicitado n. tomecer uma tolhP. do substituição po.rn. cndn rolha do podido lntemn~lonal que, devido n
uma correção ou emendo., divirJo. da tolho. orlglna.lmente depositada. A cnrta que a.compn.nhnr as tolhn.s de substltulçíio dcvcrtL
chnmnr atenção para as dlvergênciiUI entre ns tolhn..s substltulda.s e
na tolhns do substituição, Se n emenda resultar nn supressão de
wna tolha. inteiro., essa. emendn dcveró. ser comunlcndn. cm urno.
co.rtn..
b) A ndmlnlstra.çli.o encarregada do exame prellmtno.r lnter·
nnclonal nporá em cnda tolha. de subStltutçdo o número do pedido
lntemnclonal, a dnto. cm que foi recebida e o cnrlmbo de ldentttlcnçüo dessa. Administração, Conservará em seus arquivos qualquer
tolha de substituição, o. carta que a.compnnho.r n tolha ou tolhas
de substituição c qualquer cn.rtn mencionada. nn última tra.se da
n.J.lneo. nl.
a
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Ma.térla a que se retere o nrtlro 31,4)n)l)
Dctlnlção
Nenhuma Administração enco.rrcgndn do exn.me preliminar ln·
tcmaclonal será. obrigada o. renllzar um exnme prellmlnnr lnterno.clonal de um pedido lntemo.clonal cujo. matéria e na medida cm
que o. matCrio. scjn uma dns seguintes:
1) teorias clentlticn.s e mntemâtlcns:
Hl variedades vegctnls, rn.çns animais, processos essencialmente
biológicos de produção de vegeto.ls e nnlmnls que não os processos
mlcrobtológtcos c os produtos obtidos através desses processos:
Ull plnnos, principies ou métodos pnrn a realização de negócios, de açõcs puramente lntclectun.Is ou do jogos;
lvl métodos de tnitnmento do corpo humano ou animal peln
cirurgia ou n terllplo., assim como métodos de diagnóstico;
vl meras apresentações de lnlormo.ções:
vil progro.mas de computndores na medido. cm que n Aelmlnlstrnyão enctl.rrcgadn do exame prellminnr Jnternnclonal estiver de:,nparelho.dn para proceder n um cxo.me prcllmlnnr l'lternnclonal
de tBls progrnmns.
Re,rra OS
Fnlta de unidade da Invenção (exame prellmlnnr intcrnacloual)
68,1 Ausência de !ioliclta.çllo de po(àmcnto
Se a. Adrnlnlstrnçõ.o enciU'l'egn.dn do cxnme prclimlno.r tntemn ..
clono.! for de parecer que a exlgl!ncla. de unldo.Q.e dn invenção não
toi:~at1Jtc1tn. e declellr não aollcltll.r que o depositn.nte limite ns relvlnc!lc~:Ces ou pague ta.xns adlclonnts, ela tnrA o relatório de exnmc
Jlreill .•lnnr tnte!llllCionnl, com ressnlvn. do nrtlgo 34.4)b), em rcla.çu.o M pct.lldu lnterna.ctona.l completo, Jndlco.ndo, porém, nesse
relntórlo, que, ena suo. opinião, ele não satlsta.z n exigência. de uni·
dado dn Invenção, cspccltlco.ndo os motivos de sua oplnt:io,
08.~ Sollcltnçiio de llmltnçiío ou de Pll&"amento
Se n admlnlBtrnçlio encarregada do exama preliminar Jnterno.clonal tor ele parecer que o pedido nll.o satia.tnz o. extgêncln. de
unldo.de de Invenção e decidir sollcttnr que o depositante, •n sun
escolha, limite n11 rclvlndlcnçóes ou pague ta.xns o.dlctonnls, lnellcará. pelo menos umn. pos:slb!Udndc de Umltnçli.o que, em sun opinião, sFJ.tlsrnz n ox1génc1n o.pUcAvel e especltlc!IJ'ó. o montnntc das
tnxns adicionais o os moUvos pelos qua.ls considero. que o pedido
lntcrnnclonnl nll.o fllltlsrnz a exls;óncln de unlàn.de de Invenção,
Fixará. no mesmo tempo um prtl.2o, que leve cm consldernçf~o o.s
clrcunstànclns do ca.ao, po.ro. que aeJn. D.tendlda eBBa solicitação: tnl
prazo n!lo poderá ser Interior a um mõ~ nem superior o. dois meses
11 contnr du dntn dn sollcltaçfl.o.
68.3 Tnxn ndlchmnl
a.) o montante dn tnxn ndlctonnl pnra o cxnmc prollmtno.r
lnternaclonnl n que se retere o n.rUgo 34.3lnl licró. detennlnnelo
pela AdmlniRtrnçúo competente cncnrrogndn do cxnmc preliminar
lntcmnclonnl.
bl A to.xa. ndlclonnl po.ro. o exnmo prellmlnnr lnternaclonnl, 11
QUl!' :~o retere o urtigo 34.3ln), devem ser pngn Ulrtlt:lmontc b.
Admlnlstrnçilo uncnrrecnd1~ do exame prcllmlnnr lntcrna.ctona.l.
cl Qualquer doposltnntc poderá. pnrrar n taxa adictonnl sob
protesto, IHto t\, juntnndo umn dcclnrn~ào tundnmenta.da tendente
u. domonstrnr quo o pedido lntcrnuctonnl preenche n condlçl\o de
unldnde do Jnvençno ou quo o montnnte da tn.xn ndictonnl exlp:ldn
6 u:occosslvo, Umu. comls:~i\o de tr~s membros ou qualQuer outrn. tnst!'tncln UIIJlccln.l da Admlnlstra.çllo cncnrrcgnlln do cxnme prcllmtnnr tnternnclonul, .ou qualquer nutorldddu, superior campeWn~u,
oxumlnnró. o prutcaLo o nn mcdldn om que o·juiJtnr justlrlcndo, ordonnr(l. o rcumbolno totul ou pnrclnl da tnxn ndlclonnl no dllp~
llltu.ntc. A pcllldo desto Ultimo, o texto de seu protc11to bom como
87.1
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o dn dcclsdo serão comWllcndos à.s Repartições clcltna, nn rormn
do nnexa M rclnt,órlo do exame prcllmlnnr Internacional.
dl A comlssfi.a de trô11 membros, n lnstlmcln. cspccla.l ou a. nutorldnde superior competente 11. que se retere n o.Uncn c) não dovcró.
Incluir qno.lqucr pessoa. que ha.Jn pa.rtlclpn.do dn decisão, oblato do
protesto.
68,4 Itrocedlmento no ca11o do Jlmlto.ção lnauflclcnte dn.111 relvlndlcnçi•cH

Se o dcposttn.nto llmltnr ns rclvlndlcnçôcs, porém do fonnn lnsurlclcntc n sntlstnzcr n cxlgêncln. de untdndc da Invenção, n. Ad·
mlnlstrD.çào cnciU'rcgadn do exame prcllmlnnr lntcmnclonnl proccxteró. dn mnnclrn prcvtatu. no artiKo 34.3)cJ.
68,5

Jnvrmçiio principal
Em cnso de dilvlda quanto li. questão de sn.ber qunl é a. lnven-

çúo principal pa.ra oa tlns da nrtlgo 34.3/cl, a. lnvençli.o menetonnda. cm primeira lugnr nna reivindicações será considerada como
a 1nvcnçiio prlnctpnl.
Re:ra G!l
Prazo para o exame preliminar Internacional
69, 1 Prll.:&o para o exame preliminar lniernnclonal
a) 'todos os acordos concluldos com Admlnlstrn.çóes encll.l'rcgo.dn.s da exame preliminar lntcrnnclonnl cstnbclcccrào o me~mo
pro.zo po.rn. a. clnbora.çào do rclntórto de exame preUmlnnr tntema.clonal. E55e prazo não deverá exceder:
1} o meses a. pn.rtir do inicio do cxa.me preliminar tnt.ema.clona.l;
til quando n Admlnlstmção cncnrregn.dn. do exame prellmlno.r
tntemnclonnl houver cnvlndo uma. sollcltação de llmltnção da.s
relvlndlcnçõcs ou de pagnmcnto dn.s tnxn.s ndlclonnls (artigo 34.31,
a meses n po.rtlr do Inicio do cxnme preliminar tntcmnclonnl.
b) o oxn.me prcllmlna.r lntomnclonlll sorá tnstnurndo tii.o Jogo
n Admtnlstrn.ção cncnrrcgnda. do exame prcllmlnnr Internacional
receba:
1J de acorda com n rcgrn. 02.2al, as ·reivindicações tnl com<1
emendadn.s cm virtude do artigo 10; ou
J1) de acordo com o. re(Cl'n 62.2bl, umn notttleação do Escritório Internnclonnl no sentido de que ncnhumn emenda decorrente
de disposição do artigo 10 to! depositada dentro do prazo determinado ou de que o depositMte declarou não desejar fazer ttUs
emendas; ou
Ull qua.ndo o relntórlo de pesquisa Jnternnctona.l estiver em
poder do. Admlnlstro.ção enca.rregl!.dn do exame prolimlnnr lnternnclonnl, uma. n<1tltlcaçli.o do depositante mnnlfestando o desejQ
de que o exo.me preUmlnar tnternacionnl seja inlclndo e vise a.s
relvlndicnções tal como toram especltlcndns nessa notificação; ou
lvl uma notttlcação dn. declnrnção dn Admlnlstrnçi\o encnrregndn da. pesquisa 1nternncionnl de que não será Celta qualquer
relatório de pesquisa. lnternnclontLI (a.rtlgo 17,2la) ),
c) se n Admlnlstrnçl'i.o competente encarregada do exame preUmlnnr tntemaclonnl pertencer l1 mesma Repnrttção nacional ou
n. mesma organlzn.ç!l.o lntcrgovemnmcntnl que a Administração encarregada da. pesqutsn lntemncional, o exame preliminar Interna.·
clona.! poderá, ca.so a Administração encnrregn.da. do exame preliminar o dcseja.r, ser lnlelndo n.o mesmo tempo que a pesquisa
Internacional. Nesse cn:~o, o relntórto do e:mme preliminar lntcrnnclonnl deverá ser feito, rião obstante n.s disposições da. nllnen
A), o mp.ls tn.rdo.r 6 meses depois de expirado o prnzo concedido,
de acordo com o artigo 10, pnrn n modlttcaçi\o das reivindicações.

RegTD. 70
ltelntórlo de exame preliminar lntemnclonnl
70.1 Definição
No sentido desto. regra, por "relntórto" devert\ ser compreendi·
do o relntór1o de exame preUmtnnr lntcrnnclonnl.
70.2 Un.11e do relatório
A) se as retvlndlcações houverem sido emendndM, o relntório
será clnborndo, P. bnse da.s reivindicações tal como !ornm emcndllda.s.

b) se de acordo com 11. regro. 66,7.cl, o relatório houver sido
ola.borndo' como se n prioridade niio houvesse sido rctvlndlcada, o
relatório deverá menclonó.-lo.
c) se o. Administração encarregada do exume preUmtnar lnternD.ctonlll j ulgo.r que qunlqucr emenda vnt al~m da exposição do
pedido tntcrnnclonal tnl como rol depositado, o relatório serl\
feito como se tnl cmcndn. niio houvesse sido eretundn e o naslnnla.rá nsslm como tn.mbtlm cxpUcnró. por que motivos julga que n
cnicnda val nlénl d'!- exposlçiio cm qucsti\o.
70.3 Identltienções
o rclntórlo ldentltlcnró. n. Admlnllltrar;Uo encnrrc~;adn do cxnme prcllmlnnr tntemo.clonnl ctue o elabOrou, lndlcnndo o nome
dessa AdmlnlstrllQÜO, e ldonttrlcnrá o pedido lnternncionnl, lndlenndo 0 nUmero desse pedido, o nome do depositante, o nome do.
HcparUçi\o receptora e a dntn do depósito Internacional •
70.4

DLÜRII

o rclntórlo tndlea.ró.:
IJ n dat.n em que o pedido de exame prcllmlnur lnturnnclonnl
foi

npro:~cntndo:

c

dato. do rclntt'lrlo; cstn devora acr a dntn de conclusão
do rclutórlo.
Ul 11

70.5 Chllllilflcnçiio
1 ~) o rt•lntórlo repetlrú n cliLIINith~nçi~o rornoeit.la do ucordo com
11 rcg:rtL ·13.3 :tet~ Mlmlnlstrnçiw encarregada du exame prolhnlncu

Jntcrnuclonal o~tlvcr dt~ ncortlo com essn c1n:~sUlcL\ÇiiD.
bl cnso contrt\rlo, I\ Admln!Ntrnç:.'m encnrrognlln do exumo preliminar, tnternnelonal JndlcnrL\ no t·clntt'J!'Io n clo.llstrlcaçi\o, pelo
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menos segundo n. ClnssltJcnçú.o Intcmo.clonnl das Patentes, que eln
considerar corrctn,
70.6 DeclarAçiio a. que se relere o artigo 35.2)
a.) A decln.raçüo mencionado. no artigo 35.2J consistirá cm
um "SIM" ou "NAO", ou um equivalente dcs~ns pnlnvrn.s nn llngun.
do roln.tórlo ou um sinal aproprlntlo especitlcndo nas Instruçõcll
Admlnistrnttvns, e será ae!juldo dns cltnçõc!l, expllcn.çõe/1 c observações, eNIO a11 hn.jn, previ3Lil8 na última. frMe do n.rtlgo 35.21.
b) Se nli.o estiver conforme a. qua.lquer um dos trlis crltórlos
menelonndos no nrtlgo 35.21 la snber, novidade, ntlvldade hwen-,
Uvn (nâo-evldCnelo.l, a.pllcação lndustrlall n. declnrnç!l.o será negntlvn. Se nosso cMO, qua.J.qucr um desses critérios, tomado sopnradnmentc, houver .sido sntlstelt<l, o relatório cspecl!lcarâ o mesmo.
70.7 Clt.DçUe1 n. que se refere o Artigo 35.2)
a.) o relatório cltnrt\. os documentos eonslderndos como nptos
n npolar as decln.ruções !eltn.s de acordo com o artigo 35.2).
bl As dlsposlçllcs da rcgrn 43.5.b) c c) apllcar-sc-iúl tnmbém
no relatório.
70.8 ExpUca.ções" que ac retere o a.rtlgo 35.2)
As Instruções Administrativas conterão principias bó.slcos pa.rn
os co..sos cm que n.s explicações mencionndas no artigo 35,21 dova.m
ser ou não tornocldna, assim como paro. a !arma dcssn.s exp11co.çõcs.
Esses prlnclp!Os básicos deverão tundnr-se nos critérios seguintes:
1l explicações devcrilo ser fornecidas cada. vez que a declaração for negntlva n. respeito de qualquer relvlndlcaÇiio;
Hl explicações deverão ser fornecldns cada vez que n declnração for positivo., snlvo se os motivos que levlll'am n cltnçilo de um
documento qualquer seJam fó.cels de perceber ntrnvês de consulta
do documento citado;
III) em regrn geral, dovcriio ser !ornccldn.s expUcações o.o se
tra.tllr do caso previsto nn. última frll!e da. regra 70.6.b).
70. O Divulgações piio-CIICrltns
~unlquer divulgação niio-escrltn a que se refira o rclntórlo cm
virtude dn regra 04.2 será menclonnda peln lndlca.ç!í.o do tato de
que se trn.tn de um tnl Upo de divulgação, peln dn.tn em que n
diVUignção eserltn referente à. dlvul!;nçüo nlio-escrttn. tal tornnda
accsslvcl no público, o pela data cm que a dlvulgnçüo não-escrita.
tal telta publlcnmcnte,
70.10 Certos documentos publicados
Qualquer pedido ou patente pubUcado om virtude da regra. 64.3,
aerll menclonndo como tal e seguido de umn. lndlcaçdo de sua dnta
de pubUca.çiio, de sun da. ta de depósito ou de sun do.tn de prlorldnde
relvlndlcndn. {caso haja. unto.).
A respeito de qunlqucr dn.tn. de prioridade relvlndlcnda de
qunlqutor desses documentos, o relatório ppderá lndlcnr que, no
parecer dn. Admlnlstrnção encarregada. do exame pre11minar tntornaclonal, cssn dntn n4o lo! relvtndlcadn. de maneira válida.
70, 11 :1-Iençii.o de emenda.s ou de correções de certas falhllB
Se houverem sido feltns modltlcnçóes ou correções junto à.
Admlnlstro.ção cncnrregnda. do exame proUmina.r lntcrnnclonal, tnl
rato será ellpecitlcndo no relntórlo
70.12 Menção de certo' defeitos
Se a. Administração encarregada do exame prcllmlnar tnternn.clonal for de parecer que na ocn.sli\o cm que preparar o rclntórto;
1) o pedido tnternnclonnl contém q\mlqucr umn das tnlhn:i
mencionadas na regra. 66.~.aJIIIl farfl. constar esse parecer c os
motivos relo.t1vos no mc~m<1 no relatório;
lll o pedido Internacional está sujeito a. umn dns oll!:lervnções
menclonndn.s nn regra. 66.2.1~lvl, poderá fnzer constar essn. <lplnldo
no relntórlo c, cnso o tnçn, os motivos relativos à. mesma.
70.13 Obsen·n.çõcs relath·ru~ à unldólde dn IR\'cnção
Se o dcposltnntc houver pago tnxna ndlelonnls pelo exame prellrnlnnr lnternnclonnl, ou se o pedido lntcrnnclonnl ou o exame
preliminar lnternnclonnl houver sido Umltndo de acordo com o
artigo 34.3l, o rcln.tórlo o lndlcnrá. Além disso, quo.ndo o exnme
preliminar lntcrnacionnl houver stdo c!etun.do n bn.sc de relvlndlcaçães Umitn.dns lnrtlgo 34.3)al ou unlcnmcntc à. bnse dn. ln·
venção prtncipnl !nrtlgo 3•1.3Jel, o rcln.tórlo tndlcnrt\ que pnrtes do
pedido lntcrnnclonnl constttuirnm o objeto do exame preliminar
lntcrnnelono.l c que pnrWs não o r.onstltulrnm.
70.14 Assinatura
o relatório seri\ t\.llslnndo por um tuncloni\rio nutorlzndo dn.
Admlnlstrn.çi\o cncnrregndu. do exnmc prollmlnnr lntcrnnelonnl.
70.15 Forma.
As condições matcrlnls qunnto à forma do relatório serüo espcctncadns nns InstruçõtJa .Administrativas.
70.16 1\nexos a.o reln.t.órlfl
Se ns rclvlndlcn.ções, a dtJscriç!í.o ou os dcscnl1os houverem sido
umendndoti ou 110 qunlquur pnrte do pedido lntcrnnclonn.l houver
sido eorrlHidn Junw U Admlnilltrnçúo enenrro~tu.dn. do exnme preliminar lnternaclonnl, cn.dn. !olha. do aubsUtulçii.o nnotndn de n.cordo com n regrn 60.8b) 11crá nnexndn no rein.tórt<l. Aa tolhas de
IIUb.~tlt.uiQt)o .sullstttuldn.'l por outrnR !olhas do Kubstltulçí\o posto..
rtoros nfio serão n.noxndns. Se n. emenda ror comunlcntln cm cnrtn,
un1n cópln dcssn curta será igualmenW nncxndn no rolntórlo,
70. 17 Lin~run do rt!hül•rlo C! doM nnt!XO\II
al o rolatúrlo surn clnborndo nn llngun. do IJUbllciLçt\o do pt!~
dtd.o lnternnclonal n que dts~er rcspelt.o.
hl Quniqucr nnoxo dcvnrtl ser nprcHontudo 'na llnr.un cm qu1.1
rol dcpo~llndo o pedido lntcrnnclunnl 1\ que ltn rt?torlr c, ml.:io lilljl~
dl!ct·entll, tu.mhém nn lln~tuu. em QUe foi publlctldo osso pedido
lntcrnn.ctonu.l.
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Quarra-lelra S

Regra. 11
Ttarwnlsatw do rela.tórlo de cxnmc pnllmlnar

71.1

lntern~~octonaJ

Dc11tlnutárlos

A ActmlnlstrnçAo oncnrrcgndn. do exame preliminar lnterno.clono.l tru.nsm!Un\, no mesmo dto., uma. cópia. do rolat.órlo de cx1unc
prcllmlnu.r lntcmnclonnl c de MI!Us n.ncxos, se os houver, M Escrl·
t.órlo Intcrnnclonal, c umn. cópia no doposltnntc.
Cópia dt'! documento~ citados
a) O pedido n que se retere o nrUgo 30,4) poderó. ser nprcscntndo n qunlquor momento durante 7 nnos o. partir dn dnta. do
depósito do pedido lntcrnnclonnl n. que se retere o relatório.
71.2

b) A Admlnlstrnçilo cncnrregndn. do oxnmc prcllmlnnr lntornnclonnl podcrà exigir que n. pnrtc ldcposltn.nte ou RcpiU'Uçdo ololtnl que lhe apresentou o pcclldo, lho pague o.s dc11pesns de prepo.ro
e expedição dns cóp!WI, O m.lntnnt.c dessns despesns serâ dctcrmi~
nado nos !\COrdas a que se retere o nrtlgo 32.21 concluldos entre
n Administração cncnrregndn do exnme prcllmlnnr tntcrni\Cionnl
c o Escritório lntcrnnclonnl.
c) Qun.lquer Administração cncnrregnda do cxnme preliminar
lntemnctonnl que não deseje enviar cópla.s dtrctnmcnte a nenhuma
Repartição eleita envlnrli uma. cópia. no Escritório Internnclonnl
que então proccdcró. conforme estlpnlndo nu.s o.llneas a) e b).
dl Qualquer Admlnlslrnçào cncarreiJadn. do exame prellmlnnr tntemn.clonnl poderá. contto.r a.s tnrctas mencionadas na.s o.llnens al o. c) n. outrn orgo.nlznção responsâvcl pcrnntc cln.
RegTII.

'12

Tradução do relatório de exame preliminar Internacional
72.1 Línruas
a) Quo.iqucr Estndo eleito podcrli exigir que o relntórlo de
exame prellmtnnr internnclonnl, elnborndo cm uma. lingu11. dite~
rente do. llngun ottclo.l ou de umn dn.s lfnguas oficlats de sua
RepartJçli.o nnclonru, seja. traduzido pnra o alemão, o espanhol, o
francas, o lnglilll, o JnponUs ou o russo.
b) Qun.lquer extgôncln des:.:c gênero devcrU ser notttlc!Lda 110
Ellcritórlo Interna.clonnl, que n publlcarli. prontnmenh na Gazeta.
72.2 Cópias de traduçi~ para. o dcpordtante
O Escritório Intcrnn.cionnl trnnsmiUrá. uma. cópia de ca.da. trn~
dução do relntórlo de exn.me prellminnr lntcmnclonnl ao dcposl~
tante, na mesmn. ocnsiã.o cm que comnnicnr essa tradução ll. ou àa
Repartições eleitas intcressndn.s.
72.3 Obaervaçõeti relntlvu ia trll.dução
O depositante podert\ ta.zcr observações escritas n respeito do
que, em su11. opinião, consUtul erros de tradução contidos n~ tro.·
duçii.o do relatório de exnme preliminar lnterna.clonn.t e c!everá
envlnr uma cópln. dessas observações a cada. umn. dn.s Repartições
eleitas lnteressndn.s e no Escritório lnternnclonnl.
Regrll. 'l'3

ComunlcllÇão do relatório de exame prellmlna.r lnternp.clonal
73 .1 !•reparo de cópias
O Escritório Internnclonn.l prcparnró. as cópias dos documentos
que deverão ser comunicados de acordo com o nrttso 36.3lal.
73.2 l"razo de comunicação
A comunicação prcvistn no artigo 36.3lal deverá. ser telta tão
rapidamente quanto possivel.
Uegra 74
TriUiuçüo e transminão dos anexos ao relatório de
ex1Lme preliminar Internacional
74.1 Prazo
Qualquer rolha de substituição ll. que IKl retere n rel{rn 70.1G
ou qualquer emendn mencionada na última. tro.se dcssU- regro. que
houverem sido depositndn:t a.ntcs da remessa dn. trnduçi\o do pe~
dldo interni\Cionnl exigida de ncordo com o artigo 30, ou qua.:ulo
a rcmesstL dessa trnduçúo for reRldo. pelo o.rtlp G4.2>nltl e houver
sido deposltndn a.ntes do. remessa da trnduçtio do ·pedido lnter~
nnclonal como prescrito no urt!Ro 22, dcvcrilo ser traduzldns e
trnnsmltldns no mesmo tempo que a remessa mcmclonnda no
artls:o 30 ou, quando apllcá.vcl, no artlco ~2. ou se deposltado.s
um mês nnt.cs dessa. remessa ou um mês depois dessa remessa,
deverão ser trnduzldo.s c transmltldns um mês depois que houverem
sido dcposltndll!l.
Regrn. '15
Retlrn.da. di) pedido lnternuclonal, do Pf!dldo de
exame preliminar lnternn.cloniLI ou de eleições
75.1

ReUrndM
A retlrnda do pedido lnternllclonnl ou du todns ns elelçõea
podert\ ser cretundll antes de expirado um prnzo de 25 meses a
n.l

contar do. dn.to. de prlorldnde, uxccto no cn.so de qualquer Estado
eleito em que o processo ou o cxnmll nnclonnl Jó. tenham sido
lnlclndos. A retirada dll. clulçilo de qunlquer Estndo eleito poderó.
ser etetuo.dl!. nn dato. cm que torem lnlr.lndos msl!e Eatado o pro~
cesso c o oxnme.
b) A reUrndo. 1wró. cretundn por melo do umn notP. n.11111nn.do.
pelo depositante pn.rn o Ellcrltórlo Intornaclonnl. No c1111o o. que
se refere n regrn. 4.8.bl, n not.n. exlgtrn n o.aalnaturo. du todos 011
doposltnntes.
75.2 Not.Uhau;i1o i\s Ite1nuth;õ""' r.ltltru~
al O !1\l.o dn rcUrndn du P<Jdldo rlc I'Xnme prollmlnnr lnter~
nnr.ionnl ou de todn11 nH 11lelçilm1 St•r(L not.lflcndo prontamente pelo
Eacrltórlo Int1•rtmclonnl lt.s RopnrU~õr.H nnclonnis de todos 011 E:!~
tndos que, nlil o monumto d1t rcUrndlL, erLLrn Estudos oleltoa c
t.cnhnm stdn o.visndoa de nun ch:lçi\o
bl O tv.to da. rotlro.du. do umn. clolçi\o c n dnt.a. do recebimento
dll raUmdn .'ltlrÚ.O notlttcndos pront.nmonte pulo EHcritórlo Intor~
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nnclonal à. Repnrtlçâo eleita. lnttrcMndn, snlvo se e.stn n.lndn não
houvfJr sido lntormndn de sua. elclç~o.
75,3 NoUficnçii.u à Admlnbtrn.çú.o cncurcpda
do exame prcllmlniLr lnternP.clonal
O fato da. rctirnda. do pedido de cxnrno preliminar lnternnclo·
nn.l ou do tlldns n.s eleições sert\ noUtlcado prontnmonto pelo Es·
crttórlo Intcmnclonnl ti Admlnlstrnçâo cncarrogadn do exame prcllminnr lnternn.clonal se cst.o. Ultima., no momento da reUrada,
houver sido 1nformnda dn exlstóncln do pedido de exn.me preU~
mlnnr lnternnclonal.
75.4 Faculdade concedida pelo art.tro 3'l'.4)b)
n) Qualquer Estndo contrntanto que desejo lnvoco.r o bencfi·
c!o da tuculda.de prevt.stn no artigo 37.4)bl deverá. notltlcnr esta
fato por escrito no Escritório Intemnclonal.
b) A notlticaç!l.o o. que se refere a nllneP. a) serB. pubUcada
prontamcntt pelo Escritório Intornaclonnt nn. Gazeta e npUCIU'•
se-á. nos pedidos lnternnelonn.Is doposltadoa mo.ls de um mês depola
dn. dntn. de publlcnçúo do exemplnr que a publicou.
Rerra 76
Línrua.s dua traduçõe• e montantes du taxu de a.cordo com o
urtigo 39.1}: t.raduçiio do documento de prioridAde
76.1 NoUficaçúo
al Qualquer Estado contratante que exiJa a remossn do uma
tradução ou o pagamento de uma tn.xu. nnclonal, ou nmbos, de
ncordo com o arttgo 30.1), deverá notltlcU-r no Escritório Internt~.clonal:

1) na llnguas dns quiLls exige uma. trnduçii.o e alingua em que
esta. deverá ser teltn;
til o montnntc do. tn.xa ni\Cional.
bl Qualquer notificação recebida pelo. Escritório Interno.clo·
nal de acordo com o. allneo. a) será. publlco.da pelo dito Escritór1o
na. Gazeta.
cl Se as exigênctna n. que se re!ere a allnen a.l forem mn.l11
tnrde modUJcndas, essn.s modltlcnçõcs deverão ser noUtlcadns pelo
Estado contrn.tnnte no Escritório Intemnclonal, e este último
pubUcnró. sem demoro. a. not1flcnçiio na Ga.zeta. Se a modltlco.ção
ror no sentido de que uma trndução seja exigida em umn. lingua
não exigida o.ntea, essa modlticnção não tert\ efeito senão em
relo.ção nos pedidos de exame preUminnr Internacional apresento.~
dos mats de dois meses depois da. publlcn.ção da. notiflcnção na.
Gazeta. De outro modo o. dota etetiva de qualquer modlllcaçlío
será dctermlno.da pelo Estado contratante.

Linpas

76.2

Ungua em que uma trnduçli.o poderá ser exlgtdn. deverá ser
umo. llnguo. oficial da RepnrUçõ.o elettn. Se houver vlirlns llngun.s
otlclnls, nenhuma trnduçno poderá lier exigida se o pedido inter·
nacJono.l estiver redigido cm uma de1a.s. Se houver vUr1ns llngua:s
onclnls e se uma tradução ttver de ser tornecidn, o depositante
poderá. escolher qualquer uma. dessas llngun.s. N!i.o obatante a.,
disposições precedentes nestn. alinen, cnso haJa várlo.s llngun.s
otlclats, mas o. leglslnçõ.o na.clonnl determtnnr a utUlzação de um:L
dessa.s llnguna pelos estrangeiros, uma tradução nessa llnguo. po~
dl!rá ser exigido..
A

Rerra 'l'1

Fa.culd&de a. que !MI refere o artigo 39.1)b)
77. 1 Exercício da fllCuldade
a) Qualquer Estndo contrntnnte que concedo. '"""\ZOS que ex~
pirem depois do prnzo. previsto no nrtlgo 30.l}al, aeverá notltlcnr
no Escritório Internn.clonnl os prazos n.ssi!'"" r.onccdldos.
b) Quo.lqucr notlflcaç!l.o recebido. pelo E:scritórlo Internnclo·
nal de acordo com o. nllnen. a) seró. publlcnda prontnmente par esse
Escritório na Gazeta.
cl As notltlco.ções relntlvna à abrevlnçõ.o de c · ,razo o.nto~
riormente tlxa.do apllcar~se·li.o aos pedldot. d.e cxnmc prcllmlnnr
lntcrnnclonnl npresentndos depois de expirados três meses con~
tndos a pnrur da dn.t.n de publlcaçâo do. notltlcação pelo Escri~
tório Intcrnn.clonnl.
d) As notltlcaçOos relatlvna à. prolongnçiio do um prnzo an~
tcrlormcnte ftxndo terão eretto desde o momento da publlcnção
pelo Escritório Internacional na. Gllzeta nos cnsos de pedidos de
cxnme prcllminnr lntcrnaciono.l cm curso à. data dessa publicação
ou apresentados depois dessa. do.to. ou, se o Estndo contrntnnte
que nzer o. notlrtcn.ção flxn.r uml\ data. ulturtar, nesta 1iltlma dntn.

Rc""' 78
Emtmda diUI relvlndlcaçiíea, da deacriçiio e dO!J desenhos
junto U Repn.rtlçÕCI!I eleitas
78,1 Praco, no caao dn. elelçii.o ocorre;. antes de expirados 19
meNea a contar da. data de prioridade
al Qunndo n clelçllo-de qualquer Estndo contrntanttl :\.r rcn~
llznl1ns nntes de expirados 1D meses a contnr da 11nta de priori~
da.de, o dcposlt.nntc que dMeJnr exercer o direito concedido pelo
artiQ:o 41 deverá tnzó-lo dopols do. tra.nsmlssUo do relntórlo de
exo.me prellmlnnr Internacional em obedtóncln. o.o nrUso 36.1 c
nntcs dn explruçiio do pro.zo aplicável do acordo com o artigo 30,
deBdo que, Ne n cltndn tro.nsmlasli.o nl\o houver sido ofctunda no
lllt expirar o prnzo a. que se retere o nrt1Ko 30, ele exerça caso di~
relt.o o mo.Js t.nrdnr na data de explroçâo desse prn.zo, Em nmboa
OIJ cnsoa o dcposlta.nt.o podorli. exercer o direito em queat!i.o cm
qualquer outra dn.tn, ao wtm o permitir a logllllnçll.o nnctonnl de.
Estndo em ca.u11A.
b) Em qunlquur Estado eleito cujn. leglslnçl\o nnctonn.l dispo~
nha. que o oxnme aó tenha Inicio depois do 1\prusent.n.do um rcquo~
rlmonto cspoclnl,• a leG1111a.çl\o nnclonul podcrt\ estl~belccllf qun o
Prazo dcn.trp do quul, ou n ocUAI(Lo om quo o deposlt,nntu poderó.
exercer o direito a que se refuro o a.rUgo 41 - qunmlo n oloiçi\'J
de quulquer Estado cantro.tantu ocorra antes dn uxplrnçi\o do 10.~
mils n contar da dntll "de pt1orld00o - noJa o monmo quu nquuli!
o!tnbolccldo poln leglslnçll.o naclonnl pn.rn o depósito de emundnn,
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no caso de mmmc, por reqm:rlmonto

de fltldldM naclo-

ct~pll'Cinl,

81,2 Doalsii.o pela Auembléla
a.) Qunndo o. proposta tor o.prcsentndn à Aasembi6Ja, seu tex~ Mrá env!o.do pelo Dtretor-Oornl a todas os Estados cont.rato.ntos
pelo menos doia mesea: antes dn aeaali.o da Aaaembl-610. cuJa ordem
do dla tnclun essa proposta.
h) Durante os debates pela Aaaombléln a proposta. poderll. ser
omendnda e emendna apresentadiUJ em conseqüência.
c) A proposta. será considerada como adotada zse nenhum dos
Estados contrntn.ntea no. hora da. ,votnçâo votM contra o. mesma.

na.ta, contanto que tnl pra2o nrt.o t:Xplr~. ou ~~ ocn.stáo niío ocorra
n.ntea de cs•:otndo o pra.zo n que RC rcrere o nrt.\go. ~~~78.2 Pruo, no ciUIU da elelçM ocomr depl!IJ de nxplrados 10

meaea a oontar da datA de prloridJI.de

Quando a eletçào do qunlqullr E:Jtndo contratante houver r~ldo
efetunda depois de expirado o 10.o més a contar dn dl\tll de prio-

ridade e o dCJlOSltant.e dcnejar Hprcmmtnr cmcndn:J tlc ncordo com

o nrUgo 41, npllcnr-~c-tl o pr11zo estnbclccldo no nrtiRo 21! para n
aprcscntaçác, de emnndu:i,

81,3 Votos por com:spondêncla
:L) Qunndo o processo de voto por correspondência ror o escolhido, n proposta constnrll. do um'n comunlcnçâo escrita enviada
pelo Dlrel.<lr·Oeral nos Estndas contratantes, solicitando a c11tes
lilt.lmos que expressem seu voto por escrito.
b) A sollcltnçiio ttxiull. o prazo em que ns respostas contendo
os voUls expressos por escrito deverão chegar ao Eacritór1o Internnclonnt. Esse prazo l!erá. de pelo menos trOa meses a contar
dn dnta dn soUcltnçll.o.
c) As resposto.s deverão ser polliUvD.B ou negatlva.s, As propolltns de emendns ou mems observações nAo serão consideradas
como votoo,
til A proposta será consldcrnda como adotadn se nenhum Estndo contratante se opuser à emenda c se pelo menos a metade
dos Estndoa cantrntantes expreMn.r quer sun nprovnção, quer sua
lndlterençn, quer ainda sua o.bstençõo,

78.3 Modelort de utilidade
Ali dlspoolç1ies dn.s regrM 6.5 c 13.5 npUcn.r·I'IO·Uo, muta.tla
mutandh1, perante ns RcpnrtlçócR clcitM, Be a clctç!\o houver ocorrido nntes da exptrnção do 10.0 mCs n contar dn dntn de prtortdnde, a retcrCncln na prn~1 npllcUvel de ,u•.ortlo com o llrtiRO 22
será. ~ub11Utuldn por umn rcfurí!ncln ua pru.i'o up11cl'tvt!l de acordo
com a o.rtlgo 39,
l'AR1'E D
Regr111 ltellltlvK.H uo Cnpltulo 10 do Tmtll(IO
JIA,A"ra.
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O~endárlo

7D- .1 Expres!ii.o dtL!i da. tal!
Os deposlta.ntcs, M RepartlçÕI!II nnclonal!l, n:1 Repnrtlçõtll receptoras, ns Admlnlstrações encarregndn11 da pi!nqulsp, lnte.mnclannl c a ~rltórlo Intcrnllclonal para os Um> do Tra.to.do c do presente ReRulnmento, cxpressnrrLo qualquer data sr.rtundo o crll. c~.,.
tã e a Calendário gregoriano: cnso ut!llzcm outrns eras ou outros
ca.lendó.rlos, txprcssnrâo Igualmente todus u.11 dnta~ ~q{UJHlo n dita
era ou o dito co.lendll.rlo.
ltel,'nL

lte&Til 82
Irrerularlda.des no serviço podal

82,1 Atrasos ou perda. da correspondêncltl. postal
n> Com ressalva. das disposições da regra 22 .3, qualquer parte
lntcrcs:mdo. poclcrá tcntnr provnr que deapncbou o documento. ou
n cnrtn 5 dias nntcs da expiração do prru:o. Exceto quando n.
correspondência. por via terrestre ou maritlmo. chegnr normal..
mente no seu destino dentro dos dois dlo.a seguintes à suo. entrega.
nn agência. postnl, ou quando não houver correio, tal provo. só
poderá ser tornecldn se n expedição houver sldo feltn por vta
aérea. De qunlquer maneiro., só poderá ser !cita. prova se a correspondência. houver sido rcglstrndn pelas autoridades postais.
b) So ticnr provado o. contento da Repartlçõo nacional ou
dn orgnnlznção lntergovernn.mentll.l destino.tll.rln que a expedição
rol telta como lndlcnda nclmn, o ntrnso na. chegada serll. desculpado ou, se o documento ou a cnrtn. se perderem, sua subsUtulção
por umn novn vln serâ autorizada, desde que n parte lntcreBIIada
prove a contento do. dita Repartição ou da dita otgnnlznção que
o documento ou n cnrtn. remetidos em substituição são lclêntlcos
uo documento perdido ou à cnrtn perdida.,
cl Noo cnsos a que :1e retere n nllnen b n. provo. relat1vll l1
expedlç:i.o posta.! dentro do prnzo determlnndo e, em cnso de perda.
do documento ou dn cartn, tnmbém o documento ou n carro. a
serem remetidas em subst.ltulção deverão ser npre.scntadoa no prazo de um mês a cont.ar do. datn em que n parte lnteressnda. con<s·
tntou- ou teria constatndo se o tenwso devlcto.mente -o atr~
ou n perda, poróm nuncn mnls de seis meses depois Un expiração
do prazo npUcável no ca.so dctennlnndo.

80

Cálr.ulo dO!! Pr".l~OII

8D, 1 Pra:ws eX}lre!ISots -tm anos

Quando um prnzo tor expres:;o em um ano ou em um certo
nUmero de nno:t, teró. Inicio no dln cm que o nconteclmento cm
consldernçti.o ocorreu e explru.:-IL, no nno :mbHeqiJcnte a. ser con·
siderado, no ml!s de mesmoJ nome c no dlo. dt: mesmo número que
o m~K c o dln que eonstltuirn.m o ponto de pnrtlda desse prn.2:o;
entretanto se o mês subseqUente u. ser levado em conslderac:ãa
nilo possulf dln. com o mc!:lmo número, o prn1.n eonslllcrndo cxpl·
ro.rll. no úlUmo dlo. des.'le mê11.
80,2 Prazos cxpret~SU~ em mese!
Quando um prnzo !or expres!io cm um mês ou cm um certo
número de meses, terá Inicio no dia que o aMnU!r.lmento ocorreu
c cxplrnrá, no mt'!s :mbseqüente n ser considcrndo, no dia de mes·
mo número que o dia. que constituiu o Inicio do prazo; todn.vtn., se
o mês subseqúcntc n. ser levodo em con:üdcroçáo nito ttver dia com
o mesmo numero, a prazo conslrtcrudo cxplrnri no úlUmo dln
dcs.se m~s.
80.3 Prazos exprctiSOS em dlus
Quando um prazo tor cxpres~ cm um certo número de dlns,
tcró. Inicio no dln seguinte ilquelc rm que o r.r.ontt'clmcnto consl~
dcrndo ocorreu e expirará no dia cm que se atingir o último din. do
ciLlculo.
80.4. Datna tocnls
al A data a :sor lt!VO.dn em cunsldemçilo como Inicio de um
prazo será n datn que prevaleceu rm locnlldurle no momento cm
que ocorreu o ncontcclmtmto cm comldcrnçao.
b) A data de cxplra~ão de um prnzo :-;cr{. a d:lln. que prcvu·
Ieccr nn localidade cm que o documento l'~il;ldo dl'vrr:i ser depu.
sit.ndo ou que n tnxn cxlr,lda dcvel'iL $t!r pana.

82,2 Jnterrupçii.n do serviço postal
n) Com rcssnlva das disposições da regrn 22.3 qualquer pnrte
tntereHBnda poderll. tentar provnr que, em qunlquer um dos 10 dias
que precederam n dntn. de explrnçi\o do prnzo, o serviço po.!tnl
esteve Interrompido por motivo de guprra, revolução, deaordern
ctvll, greve, cnln.mlda.de naturnl ou outrns rnZOes ~emelha.nte11, nn
locnlldnde,em que n pnrte lntcrcssndn tenha seu domlcillo ou suo.
sede, ou esteja. residindo no momento.
b) Se tlcnr provado 11 contento dn Repartição naelonnl ou da
orgnnlznçúo lntcrgovemamental desUnatárln que tu.ls cireunsttmclns ext~tlrnm. o atraso nn chegada .será. desculpndo, desde que a
pnrte Interessada prove a contento dn dita Repo.rtlçlio ou da. dltn
orgnnlznçáo que etctuou a expedição pastnl dentro dos 5 dias se·
gulntes à volto. no tunclonnmento do serviço postnl. As disposições
da regra 82.1 c, npllcnr-se-ll.o mutatls mutandls.

80. 5 Expiração em dia de th~sci\U!IO
Se qun.lquer prnzo durnnte o qual um documento ou umn t:nxn
ttvcr de chegar n urnn Rcpnrtlçáo nnclonnl ou a umn orgnntznçiLU
lntcrsovcrnamentnl expirar num dln cm que es~a Repartição ou
c.ssa. orR'anlznçiio não estiver abertn no público pnra tratnr de
ne~;óclos oUclab, ou bem cm um dln cm que tt corn~spondt~nc\a
PO!:Itut comum n1\o !ar dlstribu!da un lor.nUC!adt! cm que cs.'>n Rc·
pnrtlç1\o ou essa or~anl<mt;i\o estiver :;ltuurta, o f.H':ll'.ü t.ermlnari~
no dia seguinte no r1unl nf'nhumn. cltlssas dun.~ clrcun~timclns e"ls·
tlr mnis,
80.6 Dat>~. t)tl documentos
Qunndo um prnzo tiver ln!clu nu dia tia rlata de 11111 do·
cumcnto ou de uma. curta umnnando de uma Rcp:utlçüo nuclonal
ou de umn organlznçiw lntcrgovemanwntal. qualqu~1· pnrlc lntu·
rcs.~ndn podcrli. provar que o dltfl dm:lllnC'ntn ou n dita cnrtt\ rol
postn no correto num dln po:.tcrlur n eHsu data, cnsu cm que a
dntn cm que esse pnpL•l rol c!cUvnmcntc dcspnehnUo srri\. 11 COil·
slderndn, pnrn c!elto do cli.lr.ulo do prazo, como n r\ntu qtw cons·
t.ltnl o Inicio de:;so prm•,o,

Re&'rll

ltrr.ra

83.:

Intonnaçio
uJ A Repnrttr:li.o naclonnl ou n orgnnlzaçâo lntergoverno.men"
L!\1, cm runr:uo dns qlinls ror nlego.do que n. pcsson Interessada tem
o direito de exercer, deverá, n pedido, ln!ormnr no Escritório lntcrnnclonal, b. Admlnlatraçào competente encarregndn dn pesqul ..
sa lntcrnnclano.l ou à. AdmlnlstraçO.o competente encarregada do
cxnmo proUmlnnr lntornnelonnl, ao essa pessoa tem o dlrclto de
exercer Jnnt.o n eln11.
h) umu. tal tn!ormnçO.o obrlgaró.. o Escritório Intornaclona.l, a
Admlnliitrnçt\o encnrrego.da da pesqutan lnternnctono.l ou " Admlntstrnç!Lo cncnrrcR'ndn do exnme prollmlnnr lnternnclonnl, contar..
me O CUBO,
PARTE E

Rccru.s lteJnth•ru1 no Onpitulo V do Tra.tntlo

~I

ltegrn tl4
dnN dt!lt'J:lt.çiirN
11>1. 1 llr~JU!Nllh lmorrlil:1~ pt•ltHI j::tl\'t~rnos
A}; d!'spcsn11 de cndn dele~nçfLO quu tmrtlclpn de qulllquer or~
Hlllllro~mo crludo pulo Estndo ou cm vlrtudu do mesmo serdo lncor·
r\daa pelo [taverna que n houver dl!shmndo.

twlu 'l'rilhtlu

1tra111~ l'l'(,tth•~

UeNjlesu~

81 , 1 J>mposhUI

al Qualqth•r \;:,•rl.rido I'Pl\~.nrt:urlc• I' 11 !Jir,•lrrr'-llt•r·rl ]ltlr!••l·ilrl
propor morllrlcnt:lrc:r eh•.~ t•rOJ:',d!lrll' 'l•'••ntn <'lrllt r• •t\Wu ·17:!
hl !\..~ Pnl!Jfl~l.a:r •tllt• •·luillll'!l> •l1 ll'll v.t:1rl · •l''r:,l·tidt• dt•
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Direito de exercer junto t1. Adrnlnlatra.çiies Internacionais
83, 1 Prnvu de direito
o Escritório Intemnclonnl, n Administração competente encnrrcgndn da pesquisa tntemnclonnl e n. Admlnlstrnçli.o competen~
te encnrregndn do oxnme prellmlnnr lnternaclonnl poderiío exlglr
u produçdo da provn do direito de exercer a que se retere o artigo 40.

60,7 Fim dll um cll1~ ti til
nl Um Jlru:t.o que expire f'ltl um dia Lictennluadu cXtllrnrLL uo
rnomunta tlrn que a Httpartlçiw nneltmnl ou n or,~·Hu;mçúo lntt:r·
govornumtmtal t!m quu o tlocumcnlu ttcvNI'L :wr dcputilt.ndo cm
~~m qul' n tnxn dt~Vt.•rú 11cr pnt~lt cncl'rmr iH'll t•xpecl!tmW ntls.~o dltl.
hl Qttnlctucr Rejmt•tlçfw uu qultlqut•r on:r~uh~nt;ii•J putlrn\ ru~~:lr
às dlllpoulr:õua da n.Hncn n, pr,llnnt~anrto n prn::o nt,l rnda-noltr,
no dia r.m conuldNU\itO.
ul O I;;...rrlMrlo In!t·rnnclruml n,~,u·n alrr·rt11 •o )lúh\\eo at{> ~,:,
18 hornH.
Mudlf\t!a\'i-111 tlm•
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5332 Quorlo·ftlro 5
Rcrra 85

Faltn de "quorum" na AM11mbléla
811.1 Voto por correspondênçla

No caso previsto no nrtiRO 53,5 b, o Escritório IntcrnP.clonnl
comunlcnrn. na decisões dn Assembléln <cxcluaJve na que dizem
rcspoltD no proccdlmcnoo Interno da Alulemblélnl aos Eatndos con ..
tratantes que nela não csLlvcrem rcpreacntndos, convldnndo-os

n expressar por escrito, no prazo do trés meses a contnr da datn

dn dltn comunlcnçi\o, seu voto ou sua nbstençll.o, Se, M exptrnr
osso prn2o, o número dos Estados contrntnntes que assim expressaram BP.u voto ou sua nbstenct\o o.lcnnçnr o número de EsttLdos
contratantes que faltou para que to.sac ntlng1do o quortlnl nn oca. ..
slão dn ne:~si\o, tnls decisões cntrnrl\o cm vigor, desde que no mea..
mo tempo permnneçn nssegurndn o. mntorta ncceasArtn,
Retrr• 80
Oanta
86.1 Conteúdo
a) A Gn.zetu. menelono.da. no n.rttgo &5 .4 conterá.;

Il em reln.çAo n cada. pedido Internacional pubUcn.do, os dados especltlcados nu Instruções Administrativas retiradas da. pAgina de cobertura da brochura. pubUcada. de acordo com a regra
48, os desenhos (se os houver) que figurem na dita página e o
resumo:
Jl) a tabela de todas ns taxas pagáveis às Repa.rtlçôes receptoras, ao Escritório lntcrnacionnl, ba Admlnlstro.çbes encarregadas da. pesquisa. Internacional e lLs Admlnlstrnçõea encarregadns
do exame preUmlnn.r Internacional:
IIIJ ns notificações cuJa publicação seJa exigida de acordo com
o Tratado ou o presente Regulamento de execução;
IV) todas as lntormações, se as mesmas toram, e na medldn
cm que toram rornecldns no Escritório Internacional pelas Repartições deslgnndas ou eleitas, relativas à questão de saber se os
ntos mencionados nas artigos 22 ou 39 tomm reaUzados em relação nos pedidos lnternnclonnls que deslgna.rnm ou elegeram a.
Rc;>artlção Interessado.;
'
v) quaisquer outras Informações útela especltlcadas nas Instr_uçõcs Admtnlstrntlvas, contnnto que o acesso n tais ln!ormnções
nno seja proibido em virtude do Tratado ou do presente Regulamento de execução.
R6.2 Lini<\Ul8
a) A Gnzeta será publlcnda em edição francesa e Inglesa, Edições em qualquer outra llngun serào Igualmente publicadas, desde
que o custo de pubUcnçllo soja llSSegurado pelns vendaa ou por
subvenções.
b) A assembléia poderá ordetlar a publlcnçl!.o da. Oazotll cm
outras ltnguns além dns menclonadn.s na. alinea a.
86 ~ Pertodlcldnde
A Gazeta. será pu~Ucndn uma vez por semana.
86.4 Venda
Os preços de assinatura. e dM venda.s a.vul:Jns da Gazeta. serão

tlxndos nas

Instruçõ~

AdmlnlstrntlvM,

86.5 Titulo

o titulo da oazetn será "Gnzette des demandes trrternattona.les de brevet.s" e "Oazette ot Internatlono.l Pntent APPllcattons".
respectlvnmente.
86,6 Outros pormeriorea
outros pormenores relativos à Oazetn poderão ser e~peclt! ..
cados nns Instruções Admlntstrattvas.
Berra 8'J
Cõpla.a de publicações

Outubro de 1!17'1

vil rcs:rn D1 (modltlcaç6.o dos prnzoa tlxudos no Trntadol;
v11J o. presente allnun Usto ê, regra BB.ll.
H8.2 Jo:xJrênola de unanimidade durante um perfodo de tnmslo!W
oura.nte os primeiros ~ nnos depois dn. entrada cm vigor do
Trnta.do, a emenda das aegolntes disposições deste Regulamento
~~s~~~~r:ov~~~~~onnt~~o an~~o~~a. E~;~~~~f~~ direito do voto nn
H regm f> (n. deacriçá.ol;
IJ) regra 6 (D.S reivindicações):
Ull n presente nUnca. listo é, regra 88.2).
88.3 Exlgtncla de au~ênclm. do opo~lçi\o de cerioa F.lltados
A emenda das dlsposlçõcll seguintes deste Regulamento do

execução exigirA que nenhum E9ta.do a que se retere o nrtlgo

58.3, a, 11 e com direito de voto na &sembléta vote contrn a emen-

da proposta:
•
1l regra 34 fdoeumentaçiio minimal;
11) regra. 39 Cmatórtn a que se retere o nrtlso 17,2, 11.1>;
Jll) regro. 67 (matórta. a que se retere o artigo 34.4, a J);
Jv) a. presente aUnea (Isto é, re~a 88.3),

88.4 Prooe110

Qua.lquer propoata da emenda de umn dll.ll dlspo.slçõcs mencionadas no.s regrltB 88.1, 88.2 ou 88.3, caso caiba à Assembléia
pronunciar-ao sobre o aMunto, deverA l!Cr comunicada a todos os
Estados contrntnntes dois meacs pelo menos antes da nberturn. da
aesslío da .AB:Iembléla. que deverA tomar uma dectsAo a 'respeito da
dita proposta,
Rcira 89
Instruções Adm.lnlstratlvas
89.1
a) Aa In.struçõOs Admlnlstrnttvns conterão dlsposlções concer..
nentes a.:
n questõea a respeito dn.s quais o presente Regulamento citar
'
expressamente as cJJtag Instruções;
lll qualquer pormeno~ relaUvo à a.pllcação do presente Regulamento de cxecuçii.o.
b) As Instruções Admlnlstmtlvas nAo deverão colidir com o
'rrll.tado, com o presente Regulamento de execução ou com qunlquer
acordo concluJdo pelo Escritório Internacional com uma Admlnl:ltrnçiío encarregada. da peaqulsn. Internacional ou uma Aclmlnl.s·
trnçiio encnrregadn do exame preUmtnar lnternnclonnl.
89.2 Fonto
a) AI Instruções Administrativas aordo redigldll8 o promul..
gadas pelo Dlretor-Gt!ml, depois de corusulto.dna as Rep11.rt1ções
receptorns, ns Adtnlnlstrações enco.rregadas da peaqulsa. 1nterna.c1onnl e na AdmtnJ.sti'ações encarregadaa do exame prellmlnar
Internacional.
b) Elas poderão ser modltlcadn.s pelo Dlretor..oeral d,.ooi:J de
consultadas lls Repartições ou Admlnlatro.çõea que tlven. .. Interesse dlreto n:~. modltlcBção proposta.
c) A Assemblélll poderá. convidar o Dlretor-Oernl a modlttcar
ns Instruções Admlni:JtrntlvtlB, e o Dlretor-Oeral a.glrâ em coruw·
Qü6ncla.
89.3 Publlcnçiio e entrada em' vigor
a.) As Inntruçõe.s AdtnlnlstraUvllB e qualquer modltlcação que
lhes seja introduzida serão publlcadn.s na Gazeta,
b) Cnda. publicação especlttcará a. data ern. que aa dlsposlçóell
publlcndns entmrdo em vtgOr. As dataa poderão aer cnterent.ea em
rotação u disposições diferentes, desde Que nenhuma dlaposlçdo
seJn posta em vigor antes do .sua publlcnço.o no Oa.zeta.

Ex._...

PARTE F

8'1.1 AdmJnlatrações encarrepdaa da pe•qulsa Internacional c di)
exame preliminar lntemaclona.l

n.e,raa RelatJvqs a Vários Capltuloa do Tratado

Qunlquer Admtnlstraçâo cncarrellndn da pcsqul:la. Internacional ou do exame preliminar lntemncJonal terá o direito de receber
gratuitamente duns cópias de cndn. pedido lnternaclonnl J'IUbUcado, da Gazeta e de qualquer outra pubUcnçii.o de Interesse geral
publicada pelo Eacrltórlo Internacional a respeito do 'rratndo ou
cto presente Regulamento de execução.
8'1.2 Repa.rtlçõea naclonnla
a) Qualquer Repo.rtlçAo na.clonnl terá o direito de recebet
untuttamente uma cópia. de cada pedido Internacional, da Gazeta. e de qualquer outra pubUcnção de Interesse gerp.l publicada.
pelo Escritório Intemaclonnl o. respeito do Tratado ou do presente
~gulnmento de cxecuçflo.
b) AI publlcnçOes menctonad11s no. allnca. a aori\o remetidas
n pedido especial npresentndO, ern rolnçdo a. cada nno, em 30 do
novembro do ano precedente, ClliJO uma. publicnçfi.o seja etUtaón.
em vArloa Unguns o pedido devoro. eapecltlcnr em que Ungun de·
e.eja receber n. publlca.çâo.

Kcpr~sentaoão

RcJTa SS
l'ttOdUioa~io do

Rc!&'ulamcnto de cxecu~ü.o
88.1 t:xltéhcln de unP.nlmldadc
A emenda das disposições seguintes do presente Rcgulnmonto
de execução exJgtrA que nçnhum Estado com direito ~e voto niL
wembléla, vote contra. IL emenda proposta:
U reKrn. 14., l (taxa. de trn.ns.m!WI.o I:
11) regriL 22.2 (trnmrnlsslio du. via original: processo n.lternn·
tJvol:
Ull re~trn 22.3 tpmzo previsto no nrtlu:o 12.3):
lvl rogra 33 <cstndo dn tócnlen portlnonto pnra rtns da poli·
quls.a. Jntornuclonnll:
v) regro. 04 {cstndo do. técnica para tina da exame prollmtnur
lnternnclonalJ;

•

ne.,.oo.

00.1 oetlntçúeti
Pnm o.s tlns dM regras 00.2 e DQ,3;

o deve-se

entender por "mnndatárlo qunlquer uma dna pcs·
menclonadi\8 no nrtlgo 40;
deve-se entender por "representante comum" o depo.sltantn
a que se retere a regra. 4.8.

~ons

IJ)

90,%. Efelt.os

n) Qualquer nto otctundo por um manda tArJo, ou em relação n
um mo.ndo.t(l.rlo, teró. as cteltoa de um ato etetuBdo pelo, ou em
relação no depositante ou depositantes que nolAif!nram o mnnda ..

,tárlo.

•

b) Quu.lqm~r o.to dc.tuo.do por, ou cm relação n um repr~en
tante comum ou seu mandatário terl\ o.a eteltoa de um nta ctctundo
por, ou cm relaçAo n t.odoa os dcposltuntcs,
e) se vários mandatários torem nomeados pelo mesmo dcp.lsltantc ou depositantes, qualquer n.to erotua.do por, ou cm relnçô.o
n qunlquer um desses diversos mandatários terá os eleitos de um
ato otctundo pelo, ou em relnçiio no dlto deposltnnte ou noa d.ltu1
dopoaltantes.
d) 0a efeitos descritos nns nllncas n), b) c c) ae estenderão no
t~roecaao do pedidO tntornnclonal peln. Repartlçll.o receptora, o
Escritório Internacional, a Admlnlatra.çli.o onc:arregadD da. pesqulli::t.
tnternuctonaJ e a. Admlnlatrnçll.o encnrrego.da do exame prell·
mlnu.r lntcrnnclonnl.
!10,3 Nomcaçilo
u.l A nomeação dD um mnndatllrlo ou (lo um ropreaontante
oomum no sentido quo lhu emprllsto n rogrn 4.ü nl, oMo o dito
mn.ndat.ó.rlo ou tt~prusontnnte comum nilo sujn. nomco.do no rcqutl·
rlmcnto Wldnndo por't.odo11 oa depositantes, dt~verlL aor toltn por
u1nn procuraçAo nsalnn.dn, aoparndn. ttsto O, um documento no·
mcnudo um mnndlltú.r1o ou um roprcB(lntnntc comum).
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b) A procurnçAo

podem~.

acr deposltn.dn. nn Rcpnrtlçllo recep ..

tara ou no Eacr11.0rlo InUrnnclonnl. Aquele cm que a. procurnçti.o
for dcpos1ta.dn notltlctLrtL prontnmente o outro, bem como n. Admlnllltraçtio lntereJJsa.dn encarrega.dn dn pesqulan lntcmllclonnl c a
~:!~~;::~no lntercssn.dn encnrrcgndn do exn.mc prel1mlnnr ln·

a) So a. procura.çti.o sopnrndn niia estiver asstnndn como previsto nn nllnea al, ou se e&IUL procura.çlio aepnrndn estiver faltando,

ou nlnda ao n tndlcnçl\o do nome ou do endereço da peuon no-

meada. nllo estJvcr conforme n regro. 4.4, a. procuração acrá. cona1derado. como lnexlstcnte rltó correçl\o d!L fnlhn,
00.4 Rovoraçllo
a) Qualquer nomeação poderà aer revogada. pclna pessou, ou
Beus procuradores, que !lzernm n nomcnçúo.
b) 'A regra. 00.3 o.pllcn.r-se-6., muta.tbi: muta.ndts, no documento
que contém a revoga.çi\o,
Rem 01

Erros evidentes de tra.nscrlçii.o
91,1 Rettrtcação

a) Com ressalvo.. das aUnoas b) o. r>. cs erros evidentes de
tranacrioAo, no pedido Internacional ou em outros documentos
apresentados )'XIlo depo.sitante, poderão ser rctlflcados,
b) Os enos devidos n.o f:~.to do que, no pedido lntcmnclonal
ou nos outros documentos, catlvcaae escrtto algo diferente do qu~.
com toda evidGncla, tora desejado, serão constdorndos com erros
evidentes de trnnscrtçll.o. A rctlflco.çAo, ela. própria., tlevcró. ser evi-dente no sentido de que qualquer um dever(!. perceber do pronto
~~:efa.ad~~ senüo o texto propoato como retlflcnçã.o podertn ter sido
c) Onll856es de elementos intelroa ou de tolhD.B intelrns do
pediclo lnterna.clonn.l, me.o~mo resultantes cla.rn.mente de uma. desatençAo, ao ser feita uma cópia ou n.o serem juntndns na tolllas, por
i!xemplo, nQ.o llerão conslderndo.s retltlcã.vcls.
d) Qualquer retlflco.ção poderá ser feita a. pedido do depol'lltu.nto. A ACSmtntstração que houver descoberto o quu pareça colllltltulr uin erro evidente de trorucriçií.o poc1crá. convic1nr o depositante a apresento.r um pec11do de retltleaçllo, tal comb dl:lposto nas
alfnca:~ c) n. r).
c) Qualquer ret1ttca.ção exigirA. o. autortznçi1o expresso.:
I) da Bcpa.rt1çli.o receptora, se o erro se encontrar no requerimento;
lll da Administração enco.rregac1a dn poaqulsa. Internacional,
se o erro figurar em outra parte do pedido Internacional ou em
outro documento apresentac1o a essa Admlnlatraçã.o;
UU da Admlnt.stração encarregada do exame prellmlnnr lnterno.clona.l, se o erro tlgurnr cm outrn parte do pedido tntemnelonal
que nlio o requerimento ou em outro qualquer documento apresentado a. esaa. Admlnlstraoli.o; e
lv) do Ellcrltórlo InteÍ'naclonP.l se o erro figurar em um outro
documento qualquer além do pedido lntcrnaclonn.l ou das modtncações ou correções dease pedido, apresentadOR ao Escritório InternD.Cional.
f) A data da autorlzllçlio scni Inscrita no proces110 do pedido
tntemac1onal,
cl A n..utortzaçlio para rctltlcar a que 6o. refere a allnea e)
poderá ser concedida ató que ocorra. uma c1na acs:ulntc:~ circunstAncias:
I) no cnao de a.utorlznçOO conccdld!L pelo. Repartição receptors
e o Escritório Internacional, a comunlcaçil.o do pecUdo Internacional a. que se retere o artigo 20;
ID no cnso de nutorlznçlio concedida. pela Administração encarregada da pesquisa internacional, n aprovação· do rcllltórl.o c1.,
pesqutsa.lntomnclonal ou da declnraçdo tal como c11aposto no artigo
17 .2) a.) i

1111 no Clli'IO de nutorlzação concedida pela Admlnl:ltro.çlio cn·
cartcga.da do exo.me preUmlnnr de pe.squlsn lnternaclonnl, a aprovn.ç!lo do reln.tórlo de exume preliminar lntemaclonn.l.
lll Qualquer reUtlcação autorizada por autoridades outrns que
não o E3cr1tórlo Intemnclonnl devoró. ser prontamente comunicada por e.ss~ nutorlc1ade ao dito E!crltórlo.
Relfll 92

Correspondência.
92 .1 Cartna de a.companhu.mento e asslna.turas
a) Qun.lqnar documento, além do pedido tntcrno.clonnl, ele próprio, submetido pelo dcposltnntc no curso do processo Jntcmnclonnl
prcvlato no Trnta.do e no presente Regulnmcnto de execução ao núo consUtulr ele próJ)liO uma carta -, devcrà ser ncompo.·
nhndo por uma. carta que Identifique o pedido lntcrnnclonnl "'
que elo se retere. A cnrtn dovert\ ser asslna.da. pelo dcpoaltnnte.
b) Se na condições a Que se refere. n alincu. u.l nli.o torem proenchidas, o documento sorà considerado como núo havendo sido
submctJdo.
02.2 LingUM
ai Com resaa.lvll. lias a.UneM bl o c), qualquer c11rta ou documento endereçado ou submetido pelo doposltnntc à Aclnlinlstra.çli.o encnrregnda do cxa.mo proltmlnar lntcrnnclonnl devora\ acr
redigido na. mesma Ungua. quo o podido Internacional no qunl
dlgn respetUJ,
b) Qualquer cnrtn do depositante h. Admtnlstrnçi\o cnctm&R'tLdn. do. pcsqulsu. intcrnaclonnl ou h. AdmlnlstrnçCLo cnco.rrognda
do oxnma preUmlnnr lntornnctonnl poder!\ ser rodiKidn cm outra
lingua a.l~m daquela do podido lntcrnnclonnl ac n dltn Admlnlstrnçllo nutorlznr o uso dessn. llngun.
cl Qunndo umn traduçào for exigida. do ncordo com n rogrn
55.2, n. Admlntstrnçúo cncarrogndn do cxamn proUmlnnr intcrnnclonal poder!\. exigir que toda n cu.rtu. que lho ror endoreçndn. pelo
dcposltnnttl seju rodiKida nu Ungua d011su trnduçúo.
dl Qualquer carta do doposltnnto ao 12crltórlo Intcrnnctonul
deverá aor rodlgidl~ cm trnnc~s ou lnttlên.
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el Quolquer carta. ou noUtlcaçA.o do Eacrttórto Internacional
110 depositante ou a qualquer Repnrtlçll.o nacional deverA. aer nt•
dlgtdn em tra.ncês ou cm Inglês,
12.3 EJ:pecllçóea podais pelas Repa.rtlçõew naclonall e u orranl..
uçõel lntt:rrovemamcnta.ls
qualctuer documento ou ca.rta que cmo.ne de, ou ·seja. tnmamiU·
do por uma Repartição nacional cu uma organização intergovernarncntul o que constitua. uma ocorrência. a part1r da quol. tenha
Inicio wn prazo, de acordo com o Tratado ou o presanta Regulamento de execução, doverà ser expedido por correio a6reo regtatrado, ficando entendido que o correto por via terrestre ou mo.rltlma. podcr(L ser ut!Uzo.do em lus:o.r do correJo a6rco quando o
primeiro chegue normalmente oo desUno no pra.zo de dota diiLII
depola da expcdlçli..o ou quando nli..o ha.ja correlo 116reo.

Borra os
Pl'oceseos e rertstroa
93.1 Repartlçi.o receptora
Toda Repartição receptora conservará. os proce.saoa e registroa
relativos a cada pec11do Internacional ou alagado pedido interna·
clonai, Inclusive a. cópia para a Repartição recepUJrn, dur1111te 10
anos pelo menos a contar da. data. do depósito Internacional ou,
qunndo esta. nll.o houver sido concedida, a. contar da <lata do
recebimento,
93.2 EaerUóiio Internacional
a) o E!crltórlo Internacional conservarll. o pnfcesa:o, lnclulndo
a via original, de todo pedido Internacional durante 30 anos pelo
menos a contar da data de recebimento da via original,
bl Os proce&SOs e regtstros biÍ!Itcos do Eacrttórto Intemaclonal
serfio conscrvlldos.lndetlnldnmente.
93,3 Administrações encarreal4aa da. pesquisa lntemacloaal e Admlnlstrn.ções encarrepdas do exame prellmlnar lnt.ernaclonal
Cada Admlnlstro.çli.o encnrregndo. da ·pesquiso. internacional e
cada. Admlnlatrnção enco.rrcgnda do exame preliminar lntemaclo·
nal conservará durante pelo menos 10 anca, o. contar da dn.ta do
depósito intemaclona.l, o processo de cada. pedido Internacional.
93,4 Reproduções
Pa.ra. os tln.s da presente regra.., os processos, cóplac c regtatroa
compreenderiio lgunlmcn.te na reproduções totogràttcns doa pro·
ceiiBOs, cóplllB e reglatros, seja qual for a tonna dessaa reproduções
Cmtcrotllrnes ou outros!.
Berra 94
Remeasa. de eóplas pelo Escritório Internacional e pela.
Administração encarrernda do eXAme preliminar lnternadonal
84.1 Obrl.raçii.o de remeter
A pedido do depositante ou de qualquer pessoa a.utortznda. pelo
dcposltnnto, o Escritório Internnctonn.I e a Admlnlstraçào encarrega.da. do exame preliminar internnclona.l remeterão, contra reembolso do cusoo do senrlço, cóplna de todo documento lncluldo
no proccsao do pedido Internacional ou do alegado pedido lnter-.
nacional do deposlto.nte.
Berra 95
Dlsponlbllldade 'de traduções
95,1 Fornecimento de cópias de traduções
a) A pedido do Elierltórto Intcrnac!Onnl, qualquer Repartiçli.o
destgnqda. ou eleita tornecerà uma cópia. de tra.duçAo do pedido
1nternaclonal!ubmetldll pelo deposlta.nte 11. dJta. Repartição.
b) o Escritório Internacional poderd, a pedido e contra re ..
embolso do custo, fornecer a qunfquer pessoa cóptaa das tra.duçON
que receber em virtude da. allnea a).
( tlf Coml.w1tJ dt Relarõ~.f Exttrlnrt.r tdt Economla.J
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 13, DE 1977

(N9105-A/77. na Cimara dot Deputados)
o texto do Acordo de Comfrdo c Paaamen1o1 entre 1
Rfplibllca (o'ederatln do BraMII c a República Socialista Fcderatlu da
luKO!ilíYla, •~lnadu em Bra•Oia, tm 8 de Julho de 1977.
O t'un~rl!'s~n N;u:innul t.lccn:w:
Apro~•

:\rt. l ,, 1: ••rrmaJ•• ll ,\cordn Uc: c~m\crcio c P;~gumcntos cntrc: u
HcpL'IIllica l:c~lcrali~·a Uu IJrusil e a Rc:rH1hlicu Snciulislil Fcdcr;~tivu da Iugo~.
lú1·i••· u:-.,in;ul•• cnL Ura,rti;l,cm Hde julho de 1977,
Mt. .:!" btl!' Jl!'crl!'\11 lc~tblutivn ..:ntruri1 1:111 vi~:~or nu dutu du sua pU·
blk·w."il••·

MENS1\GEM N~:!74, !)E 1977
Excclentisslmoll Senhores Membros do Congresso Naclonn1:
Em conformidade com o disposto no art. 44 1 Inciso I, da Constltulçllo Federal, tenho a honra de submeter à elevada conslde·
rnçúo de Vossas Excolênclns, acompanhn.do do ExposlçO.o de Motlvoa do Senhor Ministro de Estado dns RelaçOes Exteriores, o
texto do Acordo do Cotnórclo o Pa.gn.mentos, celebrado cm Brasllll,
n 8 de julho do 1D77, entre o Oovorno da República Federativa do
Brn111l u o Governo da República. BoclaUsto. Federativa da Iusosh'lvia.
Drnslllu, 3 de ngosto de 1077, - Ernesto Oelsel,
Ela'OS!ÇAO DE MOTIVOS N. 0 DE·Il/COLESTEIDAI/201/830
IB4Gl IF:lSl, DE 1.0 DE ACOSTO DE 1077, DO MINISTitRIO
DAS RELAÇOES EXTERIORES.

A Sua Excclõnclt\ o Senhor
Ernesto Oelsel,
Presidente dn República..
Senhor Prcsldcnto 1
Tenho n honra do oncnmlnha.r n Vossa ExcoiOncla, em t\Ponao,
u tt~xtu elo novo Acento do Comórclo o PuRnmcntos entre n Rcp\l..

•
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bllcn Fcdcrntlva. do Brnsll c n Rcp!\bllcn SoclniiBtn Fcderntlvn cln
ruso.slávtn, nsalnado em Brnsilln, cm 8 de julho do 1077. o quo.l
vem substituir o Ajusto de comórclo, Pa(Jamcntos o Coopcraç!lo
0

0

0

0

:~~~~~~ 2od~a1 '~~r~l ag!n ro oÍ, ~~ ~0u~~c~~~egf~ d~r~:~~~s~~;

mais aportctçoados o r.onscntàncos com a dJnàmtcn atua.l do lntcrcll.mblo entro os dois palscs.
2, Esse novo Instrumento, cm sun estrutura básica, basela.·se
no modelo dos demais ncordos do comórclo c pagamentos assinados
pelo Brasil com palscs da Europa Oriental.
3, Estabelece, entre outros assuntos, que:
a) na Partos Contratantes cnvldnrüo esrorço.s pn.ra tacllltnr o.

ImportaçãO o exportação do produtos mnnutaturados, aemlmu.nu!nturndos o Jlrlmó.rlns produzidos cm seUB pnlses, no lntcrease do
crescimento do lnterct\mblo comercial bllnternl, procurando, dentro dna possibilidades existentes, manter seu equlllbEio;
b) os pagamentos rclntlvos no Intercâmbio bilateral serão efotunclos cm moeda de Uvrc convcrslbll1dnde;
c) di!VCró. rcunlr ..se, n cndn. uno, umn Comissão Mista com o
objctlvo do examinar o andamento do todas as questões atlnentes
hc re~nÇões oconbmlco-comerclala mfl.tuna e propor nltcrnaUvas
que poastb!Utem n elevn.clio conUnunda dos fluxos do troca.s entre
os dois po.rcelros:
d) as· Partes Contratantes se concedem, reciprocamente, o
trotamento de nação mnls !avorecida. nas suas relações bllatcrnls
de comércio, contarmo os principias do OATr.
4. Em s1ntese, o Instrumento assinado com a Re;nl:bllcll. so ..
clallata Federntlva da. Iugoslávia, tem por tlm estimular a cooperação econOmtca e desenvolver o lntercàmblo comercia.l entro
os OOis pa.lses,
5. A !im do que se cumpram 118 termalidades legais lmpo.stas
pela Constituição Federal, submeto à alta consideração de Vosaa
Exceléncto. o anexo projeto de Mensagem no Congresso No.clonlll,
cncnmlnhnndo o texto do referido Acordo à a.provo.ção do Poder
Leg~laUvo.

Aproveito a. oportunlda.de para renovar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os protestos do meu mala profundo respeito. A. F, Aleredo da SUvelra.
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Ar-I.I .. IV
As Pnrtcs Contratantes permitirão a. lmportnç4o e cxportnçi!.o,
com lscnçli.o do direitos ndunnelros, o domnla taxas, do a.cordo com
n legislnção vigente no terrJtórlo dn Pnrto Contrnta.nto rcapect1vn,
dos liCifUlntes Itens:
") produtOI:I c merco.dorlns sem vo.lor comorclo.l e mnterla.l do
pnbllcJctade comercial dcstlnndo n mostras:
bl produtos o materiais destinados n tclrns o cxposlçOcs permanentes ou temporá.rtas:
cl mó.qutno.s, fcrrnmcntns o materiais cuJo Ingresso no terrJ ..
tório de uma. dns Pnrtcs Contrntnntcs vier a ser admitido cm cará.tcr tomport\rlo, como Instrumento necessário b. prestnçli.o do
snrvtços contro.tndos, inc!usive pa.ra tlns de montng:om ou conserto,
sob concUçüo prévio. do que to.ls bens nõ.o acrdo vendidos:
dl cofres do canta- containtl'!l- utlllzo.dos no acondiciona...
monto e transporte cfoo mercadorias Importadas ou exportadas.
ArtJ.. v

Respeitadas na legislações naclonalls, os cidadãos o pct~soo.s
Jurldlco.s que exercerem ntlvldo.des comerciais nos territórios dn.a
Partes Contrntnnte11 no quo.dro do presente Acordo goznrli.o, no
CJUO se retere à protcçõ.o de sua: pessoa e propriedade, dos mesmos
direitos, c cstdo sujeitos àa mesmns obrlg:o.çócs que os cldndiios e
pcssons jurJdlcas cto quo.lquor outro Estado.
Artigo VI
As autoridades competentes das Po.rtcs Contrnta.ntcs reservam..
se o direito de exigir, quando necesaá.rto, certificado de origem pnro.
118 mcrco.dorla.s Importadas, cm!Udo pelas autoridades competentes
do pnfs exporto.dor.
Arllro vn
O Intercâmbio comercial entro as Po.rtcs Contratantes

r~aU

znr-se-ó. de con!ormldad'O com as leis c regulamentos que reS'em a
lmportnçil.o o a oxporta.çli.o o em consonàncln com o reglme cambial Vigente nos dois pnJses.
Os pagamentos decorrentes dn. npllcnçli.o deste Acordo realizar..
1e-ão cm moc11n., 11e livre converslhllldo.àe,
Arllro VIII

!lm de tomcnt.a.r o comércio o n cooperação económtcn, ns
Partes Contro.tnntes incentivarão n. trocn de ln!ormo.çõc.s cconó ..
mlcas, contatos qo negócios e vlsltns de emprcsó..rlas de ambos 011
po.ises, como to.mbém a. parttclpa.çào em teiras c exposições eco ..
nOmlcns dn outra Parte Contrnta.nto, Inclusive a. orgo.nlzo.çúo de
exposições espectais cm centros econOmlcos, objettvnndo o melhor
conhecimento das possibilidades e ncceuldade.s rccJprocns.
Com esse objotlvo, sorli:o concedldo.s, de Parto o. Pnrt6, as !ncllldndas passiveis, de contormldnde com suas respectivas leglsJo.ções
em vigor.
Arlle<> IX
1\s Pnrtes Contrntnntca concederão ILil necessó.rlo.s fo.cl11dndcs
no trânsito de mercndorlo.a por seus respectivos territórios d-e conronnldnde com o.s leis e prescrições vigentes em seus po.Jscs.
Artlp X
Com o propósito de promover na relações comerciais entre os
dois po.Jses e estlmulo.r a cooperação cconOmlco. c o intercâmbio
comercial entre a República. Federativa. do Bro.sU e a Rop'O.bllcn
Socialista Federa.tlva da Iugoslávia, o.s Partes Contrnto.ntcs concordo.m em estnbclcce-r uma Comissão Misto., constltuJdn por representantes de ambos os pnlses e que o. pedido do uma. dns Partes,
se reunirá, todos os anos, Altorno.damente, no.s respectivos Pnises.
A

ACORDO DE COMtltCIO E PAGAMENTOS ENTRE O GOVERNO
DA REPO'BUCA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPO'BUCA SOCIALISTA FEDERATIVA DA IUOOSLAVIA

O Governo da República Federativa do Brasil

•
O Governo da República Socialista. Federnttva da
Iugosl6.vla,

a seguir denominados "Partes Contratantes", no desejo de desenvolver e a.profundar n cooperação entro os seus palscs com
bue noa pr:lncJptos de plena tguo.ldade, reetprocJdade e Interesses

comuns, convieram no seguinte:

ArtJroi
As Partes Contratantes expressam

o. disposição de ampliar e
!ementar o comércio entre os seus palscs o, de acordo com suas
respcctlva.s legislaçõils, deveril.o Jnccntlvn.r lntclatlvas e apoiar o.ttvldades de orR'anl:l:o.çõcs econOmtca.s das duas Partes com aquele
objetlvo. A8 Partes Contro.tantes (!nvldarão Igualmente esforços
para ta.clllto.r a 1mportaçl1o e exportação de produtos ma.nuta.turados, semlmanufo.turndos e prlmàrlos produzidos cm seus palses, no
Interesse do crescimento do Intercâmbio comercio.! bllatoro.l, pro ..
curando, dentro dtLs possibilidades existentes, manter seu equUIbrlo.
ArtiJO II
Aa Partes Contratantes Concedem-se roclprocnmento, com

efeito Imediato, o tro.tamento de nação ma.ls favoreclrln nns IIUO.S
rf.llaçõos comerciais bilaterais, contarmo os prlnclplos do OATr.
O trata.mento Indicado compreende:
ll os gravamos de qualquer natureza. Incidentes sobro a. Importação e a exporto.çli.o, bem como os rc!ercntcs à cxecuçii.o de
po.ga.montos po.ra. esaas operaçõca;
os mótodos do npUcação desses grnvnmes c todo.s ns rcS'ras
c tormn'lckt.dcs rolo.tlvas b. tmportnçil.o c à cxporto.çilo,
As disposições deste Artigo nno sorli.o a.pllcadns às vantagens,
l~onçõcs e ta.cllldndes que:
p.) cadu. Parte Contratante concedeu ou venhn n conceder a.
paiscs llmltrotcs, n fim de taclllto.r o comércio trontelrlço;
bl cada Po.rtc Contrntnntc concedeu ou venha. a. conceder
coma conscqtlêncln do sua. pnrtlclpaçii.o em zona de Uvru comércio,
merendo comum ou união aduaneira; o
cl cadn. Parte Contratante concedeu ou venha. a conceder cm
decorrência. de nrrnnjos comcrcla!J multllatornls entre po.lses cm
2)

d~!scnvolvimento.

Artlro Ill

A lmportnçllo o a exportnçdo de morcndorlns c servlçoa no
quadro do presento Acordo acri\o obJcto de contmtos, nos qunls
deverão ser flxadns ns condlçllcs comcrclnls, entre as ttrm:111, JnstltulçOcs c organl.smos brasileiros, o ns pessoas Jurldlcns drL Rop(t ..
bllcn Boclnllstll Fcdcrntlvv. dn lUifOSló.vln nutorlzndas a opurnr no
com6rclo exterior,
. . .A cx~tcuçno dos contratos comerciais :~cri\ dn responsnbllldndo

• C~Cltl.'ll.~·p,

M.li:.rr~p,eth•o., rontrnt.nntt>.~, <!

•

lntnrvcnlflnt.cR .

Arllro XI

Qualquer dlverg6ncla. que possa surgir entre a.s Partes Contrntantes, quo.nt.o à Interpretação ou execução do presente Acordo,
deverá ser solucionndo. por Via do neg:oclo.ção dlreta entre ns autoridades dctdgnadas pelas Partes.
ArtJro XII
A explrnçli.o do presente Acordo nlio preJudlcn.rà.:

nl a. validade das nutorlzaçlies concedldn.s, durnnte sua. vtgõn ..
ela, pelo.s autoridades do.s duns Pnrtcs Contrnto.ntcs;
bl n vnlldndc dos contratos comerciais c crodltJclos celebrados,
e alndo. não concretlzo.dos, duro.tlte aua. vlg6ncla.
ArtJro XIII

o presente Acordo substitui o Acordo do Comércio, Pnga.mcntoa

o Cooperação EconOmlca de 1.0 de nbrU de 1058.

Arllr<> XIV
O presento Acordo será submetido à nprovo.çiio do.s autorldo.dcs

competentes de cada umn t111.11 Partes Contratantes, de contormltlade com ns rcspcctlv118 dlspOfllçOe.:~ legi\I:J,
As Po.rtes Contra.tnntcs notltlcnrllo uma. à outro. o cumprimento dns formnlldndcs neccssó.rlo.s n vlrt~ncta do Acordo, o qunl cntrn.rn cm vigor n pn.rtlr da dato. ctn troca dessas notl!lcnçõcs, por
um perlodo do 5 anos, prorrogU.vcl por perlodos sucessivos de 1 ano
s:tl\•a deminclu, comunicada por vln dlplomó.tlcn, com nntecodOncln. rnlnlma de 180 dlns antes do lérmino de quP.lquer pcrJodo.
Todn emenda. ou complcmentnçl\o n.o presente Acordo será
nbjeto (.il entendimentos por escrito entre as Partes Contrntnntes,
!•'cita o n.&unado em nrasllln, nos oito dlns do mlls de julho de
mil novecentos o setenta e sete, cm dois orll{lnnls, nas IJnguns
portuguesn c servo .. croa.ta, amboa Igualmente autt'mUcos,
Pelo Caverno cln Rernibllco. Fcdorn.ttvn. do Bratdl -Antonio F.
Azeredo d1~ Silveira.
Pelo Ooverno dn República. Fedomtlvn dn Iugosll\vlo. - ltudovnu l 1untuvle.

\
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai à
publicação.
Sobre u mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19-Sccretúrio.
l'i lido a seguinte
Em 4 de outubro de IQ77,
Senhor Presidente.
Tenho a honra de comunicar a Vosso Excelência que me
ausentarei dos trabalhos da Cosa a partir de 7 de outubro a fim de,
no desempenho de missão autorizada pelo Senado, visitar alguns
pafses da Europa.
Atenciosos saudações- Marcos Freire
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Presidência fica
ciente.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !•·Secretário.
l'i lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 207, DE 1977
As,.,gura transferência de matricula a universitário que,
por motivo de casamento, mudar de domlcnlo, e dá outros
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Ao estudante, matriculado em Curso Universitário,
fica assegurada transferência para estabelecimento oficial de ensino
superior, da localidade onde for residir por motivo de casamento.
Art. 2• A transferência de estudante, de uma instituição de
ensino para outra, em virtude de mudança de domicilio do cônjuge,
será concedida em qualquer ópoca do ano ou semestre letivo,
independentemente de vaga, ou quaisquer outras exigências, excetun·
das as previstas na legislação especifica.
Art. 3• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário.
Justlfleaçiio
As distâncias que separam os Municipios de um mesmo Estado
da Federação atingem dezenas e até centenas de quiiômetros.
Assim é que o estudante tem de interromper os seus estudos,
quando, por motivo de casamento, necessita acompanhar o seu
cônjuge na mudança de domicilio.
Este, o motivo por que pensamos em assegurar ao c:studnnte
universitário o direito à transferência de matricula, pura estabele·
cimento de ensino congénere, independente de vaga, ou quaisquer
outras exigências, salvo as previstas na legislação especifica.
Este fato é mais comum com a mulher estudante universitária,
que, ao casar, muda de domicílio, tendo de interromper seus estudos
por falta de vagas.
A legislação em vigor j:i assegura, aos funcionãrios públicos
civis ou militares, aos seus dependentes, bem assim aos dependentes
de representantes diplomãticos c consulares de carreira, acreditados
junto ao Governo Brasileiro, o direito à transferência de mutricuiu,
quando, nestu quulidadc, requeiram-na, cm razão de "comprovada,
transferi:ncia ou remoção e.,·of/icio", ucurrctundo·lhe a mudança de
domicilio.
Saiu das Sessões, 4 de outubro de 1977. -Jtalfvlo Coelho.

LEGISLt!CtlO PERTINENTE
DECRETO N• 22.663, DE 24 DE ABRIL DE 1933
Permite transferência aos estudantes filhos de militares ou
de funeionairlos público•.
O Chefe do Governo Provisório da República dos Estudos
Unidos do Brnsil, usnndo das ntribuiçõcs que lhe conl'er<• o art. i' do
Decreto n• 19.398, de li de novembro de I930, decreta:
Art. \I' Aos estuduntes menores de 21 unos mutricu\udos em
institutos de ensino secundúrio ou superior, olicluis, oficin\izados ou
sob regime de inspeçUo, cujos pais, por serem militares ou funcion(J.
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rios públicos, se vejam forçados, por ordem superior, a mudar n
respectiva rcsidi:ncia de um para outro Estado da Uniào, se rã
permitido transferência parn outro instituto congénere, cm qualquer
época e em qualquer das séries do curso que estiverem freqUentando.
Parâgrnfo único. Uma vez provada a obrigatoriedade da
mudança de residência, nos termos deste urtigo, scró fornecida ao
estudante a necessária guia de transferência, da qual deverão constar
a respectiva freqUência às aulas, os trabalhos escolares c provas parciais que tenha realizado, a fim de que possam ser computados, para
os efeitos da promoção ou da prova final, no instituto em que se
matricular.
Art. 2• Revogam·se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 1933, li• da independência e 43•
du República.- GETÚLIO VARGAS- Washington F. Pires.
DECRETO N'71.835, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1973
Dispõe sobre a matr[culn em estabelecimentos de ensino
superior de dependentes de representantes diplomáticos e
consulores de carreira acreditados junto ao Governo Brasileiro,
e dá outras providências.

'o Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. I• As Universidades ficam autorizadas a conceder matrf·
culas de cortesia, independentemente de vaga, com a isenção de
concurso vestibular, a estudantes estrangeiros, dependentes de
pessoas que se incluam nas seguintes categorias:
I - funcionltrios estrangeiros que figurem na lista diplomâtica
ou na lista consular;
II - funcionltrios estrangeiros de organizações internacionais
que gozam de priviiêgios e imunidades cm virtude de acordo entre o
Brasil e a organização;
III- funcionários estrangeiros de missões diplomáticas, repartições consulares e organizações internacionais, não residentes no
Brasil, a serem determinados pelo Ministério das Relações
Exteriores.
§ 1• Os estudantes que se beneficiarem da matricula de
cortesia, prevista neste Dt:creto, estão sujeitos ao pagamento de
taxas e anuidades que forem cobradas, salvo disposições cm centrá·
rio contidas em acordos internacionais, e as normas que regulam o
ensino superior brasileiro.
§ 2~ A matrrculu de cortesia somente será concedida a
estuduntes originários de países que assegurem o regime de
reciprocidade.
§ 3• Os pedidos de matrículas serão transmitidos às
Universidades pelo Ministório das Relações Exteriores, depois de
verificado se o requerente faz jus ao estatuto diplomãtico ou
assimilado, na forma definida neste Decreto, c se existe reciprocidu·
de defato.
Art. 2• O diploma obtido mediante matricula de cortesia, nos
termos do artigo precedente, terá valor puramente acadêmico, não
conferindo direitos para exercicio profissional no Brasil.
t\rt. 3• O presente Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, rcvogando·sc as disposições cm contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1973; 152• da Independência c 85• da
República. - EmOio G. Médlcl - Mário Gihson Barbo••- Jarbn•
G. Pa..,arlnho.
D'ECRETO N• 77.455, DE JQ DE ABRIL DE 1976
Dispõe sobre u trunsferência de olunos de estubeleci·
mcntos de ensino superior, c dai outras pro,ldênclos,
O Prc>idento da Rcp(iblica, usando das atribuições que lho
confcn: o urtigo81, item III, da Constituiçi'\o, decretu:
Art. Jv As mutérias componentes dos currfcu\os mínimos de
quaisquer cursos superiores, definidos pelo Conselho Federal de
Educaçf10, !.:ursadns com uprovcitnmento em qualquer estubeleci-
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menta funcionando regularmente, seriio automaticamente reconhecidos por outro estabelecimento, no caso de transferência de alunos.
j I• Para os lins do disposto neste artigo, considera-se como
funcionando regularmente o curso ou estabelecimento uutorizado ou
reconhecido, na forma da iegisl:~çiio vigente.
§ 2• Como matéria entende-se cada um dos títulos de campos
cientíncos, técnicos, artísticos ou outros explicitado nu deliniçilo dos
currículos mínimos.
§ 3• O reconhecimento a que se refere este artigo implica u
dispensa de qualquer adaptação obrigatória, c acarreta u atribuição
dos créditos correspondentes e demais efeitos para continuucao do
curso freqUentado pelo aluno transferido,
Art. 2• A vcrilicaçüo do cumprimento do disposto no caput
do urtigo I• deste Decreto esgotar-se·á com a constatação de que o
aluno foi regularmente aprovado na disciplina ou disciplinas
correspondentes a cada matéria.
§ I• No caso de a mntéria ser desdobrada, nu instituiçilo de
destino, em diferentes disciplinas, essa instituição poderá exigir que o
aluno curse u disciplina ou disciplinas em falta para completar a

matéria.
§ 2• O disposto no parágrafo anterior niio autoriza n exigência
de adaptação por divergência de programas de disciplinas,
nem o cumprimento do pré-requisito imposto na instituiçilo para a
qual o aluno se transfere, sempre que, na instituição de origem, o prérequisito niio for exigido para aquela ou aquelas disciplinas,
Art. 3• O disposto nos urtigas anteriores nilo impede que a
instituição que recebe o aluno proporcione uconselhamellle e
orientação, no sentido de esclarecê-lo melhor sobre a di-.nça de
curriculos, conteúdos e programas, e a maior ou menor. dificuldade
que ele poderá ter nu continuidade dos seus estudos,
Parágrafo único. O aluno, em conseqUência do aconselhamento e da orientação indicados, poderá voluntariamente se propor a
fazer adaptações ou recuperações paralelos no prosseguimento do
seu curso, sem prejuízo do reconhecimento das matérias jã cursadas,
na forma do artigo I• deste Decreto,
Art. 4• Observado o disposto nos artigos anteriores, a
instituiçiio pura a qual o aluno se transfere exigirá dele, para
integralizução do seu currículo pleno, o cumprimento regular das
demais disciplinas obrigatórias que não resultantes do currículo
mínimo.
Parágrafo único. Caso o aluno já tenha cursado com
aproveitamento, na instituição da qual se transfere, disciplinas da
mesma natureza, seus cri:ditos serão reconhecidos, com ou sem
adaptação.
Art. 5• Ao exigir a integralizaçilo curricular puro expedição
do diploma de conclusão de curso, a instituiçiio na qual o aluno o
estiver concluindo deverú orientá-lo nu escolha de disciplinas
optativas e eletivas que melhor se ajustem à natureza do curso, paro
efeito de completar a carga horária e os créditos requeridos, toda vez
que as matérias obrigatórias tenham sido plenamente atendidas, nu
formo dos artigos anteriores.
Arl. 6• A transferência de estudante de uma instituição de
ensino pura outra, em loculidudes distintas, scrú concedida em
qualquer época do uno letivo e independente de vaga ou quaisquer
outras exiga.ncius, salvo ~IS previstas neste Decreto, quando se tratur
de servidor público federal, ou dependente de servidor com essa
qualidade que a requeira em razoo de comprovada trnnsferência ou
remoçuo ex officlo acarretando mudança de domicrlio,
t\rl, 7• O Ministério du Educaçilo e Cultura aprovarâ instruções operativas c resolver[! dúvidas na uplicuç:to deste Decreto.
Art. R• Este Decreto entrará em vigor na data de sua
public:.u;ào, rcvogndas us disposicôcs cm contr(lrio.

Ernesto Geisel - Presidente da Repí1blica,
Ney Draga,
(ti.\· Conu·.,·.wJt•s tlt• Crm.l·tillliçtio e Jll.\'li('a '-' de EduC(IC't7u e

Cu/tum. I

Outubro de 1977

O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso)- O projeto serú publica·
do e remetido às comissões competentes.
H!1 oradores inscritos.
Concedo u puíivra ao nobre Líder da Maioria, Senador Eurico
Rezende,
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Lfder da Maio·
ria, Pronuncio o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na sessão do dia quinze de setembro último, quando respondemos 1\ nota do Movimento Democrático Brasileiro, anunciadora
da campanha pela Constituinte, dissemos que a Liderança do Oovcr·
no vohurita a manifestar-se sobre: o assunto, para enfocar especifica·
mente críticas formuladas naquele documento.
fõ o que faremos neste instante, metodicamente, rechaçando as
acusações oposicionistas.
SALÁRIOS
DizoMDB:
"O salário é a .robrevMncia do trabalhador, insu.<cetível de
ser confiscado, /ndJISive pela adulteração de índices de cus ro de
\•ida, como tspanloJomente \'em de ser revelado."
A este respeito, convém mencionar as seguintes considerações
técnicas:
a) nilo silo da lavra du Fundação Getúlio Vargas, nem
tampouco do DIEESE, os índices de cálculo das atualizações sala·
riais. De fato, a responsabilidade do reajustamento é do Ministério
do Trabalho, que udota sistemática que abrange IS Capituis, mediante sistema próprio de arrecadaçiio de dados e de cálculo das operações;
b) no que tange ao índice do custo de vida do antigo Estado da
Guanabara, mesmo que tenha ocorrido qualquer distorção nu esti·
mativa de preços no ano de 1973, tal fato foi inteiramente compensado em 1974:
c) verificando-se que, em 1974, jú os preços se situaram unível
de mercado, a pretendida revisão dos índices de 1973, no momento,
importaria em acréscimo que descompensariu o equilíbrio estabelecido, determinando distorção, para menos, no cálculo fixado para
1974;
d) além do mais, atendendo-se a que os acordos e dissídios coletivos estiio, desde 1975, regulados pelo Lei n• 6.147, se tivesse ocorri·
do a revisiio dos índices de 1974 para menos, como demonstrado, os
reajustamentos salariais, em verdade, teriam sido bem menores, atcn·
tando-se para o fato de que a referida lei recomenda a base de cálculo
nos doze últimos meses, sem ter sofrido qualquer innuéncia cm
relaçiio aos índices de 1973;
e) mesmo tendo cm conta que a Lei n• 6.147 fixa o processo de
reajustes mínimos em negociações coletivas, nilo se pode esquecer
que os sistemas, próprios das empresas, referentes a promoções c às
variações normais das forças de mercado, determinam reajustes concretos bem superiores aos denuentes da fórmula legal. Neste passo,
vale destacar alguns aspectos que dilo a tónica da reulidnde con·
juntura! vigente, De fato, a apreciação dos al:irios pagos no sctor
industrial, consideradas, no caso, as empresas manufatureiras e us de
construção civil - representativas de 90% de toda a renda interna
produzida no setor secundário (Conjuntura Económica, de 1971) além do desenvolvimento do salário mínimo- percebido, aliás, por
uma minoria, uma vez que, nu construção civil, até os serventes de
obras percebem reajustamentos superiores ao mínimo legal consubstancia aspectos dignos de apreciação no curso do triénio
1974/76.
t assim, de curial entendimento, que a superação dos índices de
preços pelo vulor nominal do sall1rio, num determinudo perlodo,
incorpora, cm termos objetivos, um g:1nho efetivo, representudo, evi·
dentemente, pelo aumento do poder aquisitivo.
Diante desse quadro, cm 1974 vcrilicaram-se acontecimentos
tais como:
I) Excluídos u'pcnus dois sctort.:!'i - t'umo L: matcriul Jc trans·
portes - os trabalhudores da indústria de transformação tiverum
signincutivo gunho de poder uquisitivo:
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li) mesmo no que tange aos sctores dóis indústrius de fumo c ma· potencialidade. Basta atentarmos no crescimento da arrecadação do
teria! de transportes, os desequilíbrios foram totalmente com· Imposto sobre a Renda das pessoas jurídicas, no primeiro semestre
pcnsudos nos dois unos seguintes;
deste ano, cm comparação com igual período do ano anterior. Esse
III) no i1mhito da construção civil, operou-se uma perda em aumento atingiu a expressiva cifra de 67,8% cm termos nominais ou
termos reais, nu maioria dóis hipóteses;
23,7% cm termos reais, enquanto a participação desse tributo no
TV) relutivamc:nte aos salários mínimos, os reajustes foram infe- total das receitas subiu de 9% para 10,8%, demonstrando que as cm·
riores i1s variações dos índices de preços.
presas conservam excelente capacidade de geração de lucros c de crcs•
Ji1 em 1975, a situ<~çào ofereceu quadro de absoluta recupe· cimento auto-sustentado.
ração, efetivundo-se um ganho real generalizado, com a seguinte
Preocupa-se o Governo em viabilizar a empresa nacional, antcci·
especificação:
pundo-sc ao sctor privado na criaçilo de mecanismos satisfatórios
I) os níveis reais da indústria manufatureira mostram sintomú· para que a iniciativa privada ocupe dcfinitivnmcntc a paralela que
tica progressão, excluídos, tão-somente, os selares perfumaria, sa· lhe está reservada. Por isso lhe favorece o crédito, a capitalização c o
bões e velns, os quais, diga-se, jú tinham obtido marcantes reajustes aperfeiçoamento da capacidade gercncial, pelos mecanismos finnn•
no uno anterior, que superaram todos os demais elementos da indús· cciros do PIS c do PASEP, além de Fundos especiais, como o
FINAM E.
tria de transformação;
li) na construção civil, as elevações na curva de ganhos foram
Medidas específicas, orientadas às pequenas e médias empresas,
extremamente superiores a das perdas;
incluem linhas especiais de crédito e incentivos fiscais. Propiciou-lhes
III) os salários mínimos, por sua vez, apresenturam níveis de o PROGIRO recursos da ordem de sete bilhões de cruzeiros além de
crescimento altamente positivos no que tange ao aumento do poder juros subsidiados, obrigados o Banco do Brasil c demais bancos
aquisitivo.
comerciais a alocarem 12% dos seus depósitos à vista cm em·
No ano de 1976, observaram-se os seguintes aspectos:
préstimos, a juros de 1,3% ao mês, para capital de giro das pequenas
I) o crescimento de ganhos continuou a caracterizar a situação e médiàs empresas.
salarial da indústria manufatureira;
Modificando a Lei das Sociedades Anõnimas, o Governo
11) no mesmo passo se comportou a indústria da construção
procurou reforçar o espírito associativo dos empresãrios, incenti·
civil, onde os salários reais continuaram a acusar auMento do poder vando a transformaçilo da empresa do tipo familiar cm companhia
aquisitivo: e
moderna, mais capacitada ao desempenho das suas funções econô·
I11) ossalários mínimosse mostram em níveis de reajustamento mico-sociais.
nunca untes alc~mçados.
Tem·se preocupado ademais, o Governo com o aperfciçoamen·
to da capacidade gercncial, com programas que induzem o empresa·
f) não cabe, pois, admitir como credenciados os índices forne·
cidos pelo DIEESE, pura a análise da problemática do custo de vida, rindo a absorver as modernas técnicas de planejamcnto de execução
uma vez que só ao Ministério do Trabalho incumbe a competência e, e controle, nos moldes da moderna administração científica.
Incentivando os debates sobre o grau de endividamento e o
sobretudo, responsabilidade de apresentar os dados relativos à
mati:rio. Nada hú, assim, que justirtque a alteração que se apregoa poder de capitalização das empresas, o Governo propiciou-lhes a
pm a c sistema vigente, considerando que as reclamações isoladas, obtenção de subsídios com vistas à obtenção de uma estrutura de fon·
que se ouvem no momento, advogam, a rigor, pontos de vista de tes de recursos capaz de promover-lhes o poder de capitalização,
típico cmbasamento político, sem qualquer arrimo na realidade emprestando-lhe maior independência ao crédito.
Se novas idéias positivas estão em fase de elaboração, outras jã
técnica do problema. De outra parte, é de observar-se que a cam·
punha que se esboça contra a política econõmica do Governo, com se materializaram em providências governamentais: como as modifi·
incidência nu áreu da política snlarial, ocorre, cxatnmentc, no mo· cações recentes no mecanismo da PROCAP, com crescente elevação
menta em que a inflação se encontra sofrendo na sua açào pro· dos seus recursos.
gr:: .. :v a, nediuntc precisamc:ntc os instrumentos postos cm execução
INSTITUI COES FINANCEIRAS EM LIQUIDAÇÃO
ndn Governo, no objetivo programa a que se traçou em defesa da
Denuncia o MDB:
.-. ""'
popular. Os resultados que estamos obtendo - e que se
traduzem em dados fidedignos - devem ser os que realmente in·
"A criminosa gestão de Instituições financeiras não pode
teressam no trabalh.Ídor, por ser ele, em concreto, a síntese final de
permanecer d11rante anos imune àfisca/i:ação, para q14e a ação
toda a pressão influcionariu.
governamental, quando afinal surja, seja para a sangria de bi·
Apenas para formularmos um resumo da situação inflacionária
ihões de cru:eiros, pagos por um povo sem poupança e mn safá·
brasileira, nos dois últimos anos, em cotejo com o crescimento do
rio."
~mlúrio mínimo, convêm destacar que, no Rio de Janeiro, para um
Não
se pode compreender satisfatoriamente o processo de
custo de vida, em 1975 e 76, que se elevou a+ 30,7% e+ 43,6%, em
nível nacional, nos mesmos períodos, os salários subiram a+ 41,4% c liquidação de instituições financeiras, sem atentar para a velocidade
44,1 %. Em São Paulo, paru os idênticos acréscimos de custo de vida, em que se desenvolveu o sistema financeiro e sem conhecer as
operou-se um aumento do salário mínimo da ordem de + 41,4% c implicações para que, em mínimo espaço de tempo, se promovesse a
44,1%. Em Porto Alegre, a situação é semelhante, pois tivemos pura adequaçilo do aparelho fiscalizador e da legislação especirtca às
igual aumento do custo de vida uma majoração salarial de+ 41,1% e novas condições do mercado,
Geralmente, o rilpiao crescimento do organismo implica cm sua
+ 44,2%, Temos, assim, um quadro que não deixa dúvidas sobre o
equilíbrio com que vem agindo o Governo, no sentido de manter deformaçuo, daí por que, tendo o Sistema Financeiro Nacional
atuulizudos os salt1rios dos trubnlhadorcs, sem causar impacto~ que queimado etapas no último decénio, se ntivnvn e incentivava a
poupança privada, trouxe uma contrapartida de custos. O crescimen·
funcionem como catnlizadores da inflação.
to temerúrio e imprudente de alguns inlcrmediãrios financeiros é que
O Saneamento das Instituições Financeiras
responde pela sua insolvência inevitável.
Afirma a Oposição:
Prevenindo tais distorções é que o Governo promulgou a Lei
"O rndil'l'clamt'flfO e t1 de.l·capita/i:tl('ào corroem a vltali·
n• 6.024. de 13 de março de 1974, com dispositivos adequados e
dadt• da.1· tW.\'.WlS emprt•.ws t' o proces.w de desnacionali:e~râo da rigorosos, regulamentando as intervenções c liquidações extrajudi·
11/J.\'.WI lnd!i.l'lria .H' act.•fltllll, cofltra o protesto quan• diário do
ci;:ais, paru sunear o sistcmu financeiro.
1'/f/{'re.wrimlo hrasilt•lro."
Assim, pelo urtigo 36 desse documento legal, os udministradorcs
O fato Jc o cndiviUmncntu das c:mpr~.:sas ter ~rcscido mais do ~ns instituições financeiras em intcrvençuo, liquidação extrajudicial
que n seu poder de: cnpitalizaçUo nào lcvu u duvidar du sua ou falência rtcam com todos os seus bens indisponíveis, atingindo a
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medida os bens dos administradores de fato, ocultos por "testas de
ferro", Não podem eles ausentar-se do foro da intervenção, da
liquidação extrajudicial ou da falência sem prévio consentimento
judicial ou do Banco do Brasil. Instaurado o inquérito pura a apuraçuo do prejufzo, concomitantemente u intervenção ou liquidação
extrnjudicial, encamin hum-se os autos ao J ufzo competente, para a
dennição da responsabilidade civil dos ex-administradores, propiciando-se o final rateio da venda dos bens particulares arrecadados. Provada, no inquérito, contravenção ou crime, os autos são
enviados pelo Banco Central ao Ministério Público, para a
competente instauração do processo penal.
Com o objctivo de preservar a poupança popular, o urt. 51
confere ao Banco Central a faculdade de estender a intervenção ou
liquidação extrajudicial us empresas coligadas c às instituições financeiras irregulares.
Já no caso da intervenção no Grupo HALLES, cm abril de
1974, foi aplicada a Lei n• 6.024, com o melhor resultado para a
preservação da poupança dos terceiros de boa-fé e sem prejufzo das
sanções sobre os administradores.
Posteriormente, o Decreto-lei n• 1.342, de agosto de 1974, insti·
tuiu um mecanismo de seguro para os depositantes c portadores de
títulos, ao permitir que os recursos da reserva monetária, gerados
pelo Imposto sobre Operações Financeiras, sejam utilizados no
pagamento do passivo das empresas cm intervenção ou liquidação
extrajudicial, como na recomposição do património de instituições
cm funcionamento, saneados seus ativos c passivos, operacõcs
pendentes, cm cada caso, de aprovação pelo Conselho Monetário
Nacional.
O Decreto-lei n• I ,342 resultava da aceitação de que o
saneamento do sistema financeiro oneraria os cofres públicos, a
menos que se pretendesse causar grandes prejuízos a inúmeros
depositantes de boa-fé, levados a correr o próprio risco, numa
repartição iníqua dos prejuízos, socialmente injusta e capaz de desestimular a poupança coletiva.
Se a Lei n• 6.024 não fosse complementada pelo Decreto-lei
n• 1.342, as conseqUências do saneamento financeiro realizado teriam sido muito mais desastrosas, quando foram liquidadas
cxtrajudicialmente ou sofreram intervenção mais de cento e
cinqUenta instituições financeiras.
Quanto aos adiantamentos concedidos pelo Banco Central,
pura acudir a dificuldades nnanceirus das empresas, mediante o uso
de recursos da Reserva Monetária, seu único objetivo ~ o de velar
pelas poupanças de depositantes c investidores.
O Banco Central pode, em lugar de intervenção ou liquidação,
promover o saneamento da instituição com recursos da Reserva
Monetária, com ns seguintes precauções:
I) só se adota esta "solução de mercado" se for menos onerosa
para os cofres pí1blicos do que a intervenção ou liquidação extrajudicial;
2) ela implica na transferência, para grupo financeiro idóneo,
do controle acionúrio, por valor simbólico;
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso, Fazendo soar a campanhia.)- Solicito a V. Ex• dar conclusão às suas considerações. O
tempo de V, E.x• estí1 terminado, A Presidêncin lhe concede mais 5
minutos.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) -Agradeço a
V. Ex•
Prossigo, Sr. Presidente:
3) o grupo comprador responde pelo custo correspondente aos
valores atribuídos pelo mercado às cartas-patentes;
4) os bens pessoais dos administradores ou controladores do
grupo vendedor são dados cm gamntia ao Banco Central.
Em se trutando de liquidação extrujudicial ou intcrvençilo,
utilizam-se os recursos da Reserva Monctúrlu apcna'i rara pa~a
mcnto dos depositantes c port:1dorc' de letras de (;tunhin d.,:~ lwititui
çõcs envolvidus, visando a restaurar, dentro dos limit\!s cab(vcis, o
principio do risco nus aplicações. Até m~.:aLios do ano pnssuliu,
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pessoas fisicas e jurídicas contamm com o seguro dos recursos do
Imposto sobre Operações Financeiras, mas, a partir da liquidação do
Grupo Rio, em agosto de 1976, tal garantiu licou adstrita às pessoas
físicas que comprovadamente houvessem feito aplicações antes da
liquidação ou intervenção extrajudicial.
A partir da liquidação do Grupo lndcpendência-Decred, tornou-se mais restrita a garantia às pessoas físicas, resgatando-se os
créditos no vencimento, ati: o limite individual de cinqUenta mil cruzeiros, paga a parcela restante, sem correçüo ou juros, um ano upós o
vencimento.
Em apenas dois casos, o Conselho Monetário uutorizou o uso
du Reserva Monetária para cobertura dos preju!zos dessas instituições a bancos onciais: quanto ao BNDE e ao Banco do Estado do
Rio de Janeiro.
Não é Jiícil responder quanto custou uos cofres públicos o saneamento do sistema financeiro, dado que os processos de liquidação
extrajudicial ou de intervenção não foram, cm sua maioria, concluidos. Até 30 de junho deste ano, o total de desembolsos para saneamento do sistema atingia 21,6 bilhões de cruzeiros, cerca de 12 bilhões nas instituições sob intervenção, liquidação extrajudicial ou
falência, os restantes 9,6 naquela objeto de solução negociada,
Estima-se em dez bilhões de cruzeiros o prejuízo efctivo do Tesouro
com o saneamento do sistema, Lamentável tal perda, que poderia
custear uma série de investimentos de nlto vulor cconômico e social,
mas vale advertir que se destinarJm a acudir aos depositantes e não
aos administradores ou controladores temerários de tais instituições,
cujos bens particulares ficaram indisponíveis, nos termos da Lei
n• 6.024.
Faltou, apenas, uma certa agilização do procedimento penal,
para a sua punição.
Providências orientadas ao aperfeiçoamento do aparelho nscalizador vêm sendo adotadas pelo Banco Central, em fase final de
remodelação, pela ampliação do quadro de lisculização e a aplicação
de técnicas modernas no acompanhamento c controle do desempenho dessas instituições financeiras, a prevenir distorções,
como as resultantes de um crescimento rápido c desordenado, até
1954.
A intenção do Governo é de sanear o sistema e, pura fazê-lo, até
agora, tinha duas alternativas: aceitar os prejuízos para os cofres públicos, ou distribuí-los entre os investidores de boa fé, selando adesconlinnça que se abateria sobre os fundamentos da poupança nacional.
Cremos que a primeira alternativa, conscientemente adotada,
foi a que implicou em menores custos sociais e na sustentação do
sistema de liquidez das instituições linanceirds.
INFLAÇÃO E DESENVOLVJMEN~O
Finalmente, assevera n Oposição:

"O ónus do combate à inflação e da dinâmica do desenl'Oil•imento não pode re(air opressivamente sobre as classes mé..
dia e obreira, enquanto se e.<tratiflca a concentração de rique:a,
acumulam-se os privilégios e a Impunidade tributária premia o
consumidor supérfluo 011 sunruário'',
Qualquer discriminação de classe económica. quanto aos ónus a
serem pagos, resultaria no desenganado insucesso de uma politica de
com bate à inflaçiio, pois esta utinge a todos os cstamentos sociais,
que iguulmente purticipum do penoso processo inflacionário, como
não podem fugir ao desconforto momentâneo da sua correção.
Tem-se como ideal, no controle da inflação, baseiem-se as providências corrctivus nos seguintes pressupostos:
a) nenhum controle governamental sobre o sistema de preços;
b) liberalizaçilo do crédito e da politica monct!iria, deixando à
vontude o crescimento da ntividudc econômicu:
c) hencvolcntc politica salarial, com todos participando, eqUitativamente, da Renda Nw.:ional:
d) tuxu inl1ucionúriu decrescente, sintomática da murcha dos
prc(,:os pan1 a normalidade.
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O Sr.JoséSarncy (ARENA- MA)-Quem reconhece? V. Ex•
O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
aparte. Senndor Franco Montoro?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V, Ex• cita o caso do
Watergate. O caso do Watergate foi uma ilegalidade.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - E o daqui foi
uma ilegalidade, uma imoralidade.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• faz uma con·
frontução com tais implicações que até: me preocupo com a saúde de
V. Ex•, neste uspocto. Francumente! Comparar o caso Watergate n
e.<Sa situação do Brasil! ... Até parece que houve uma queda no
v:ícuo. violenta, do avião que o trouxe aqui. V. Ex• está com a saúde
um pouco abaladu, pois isso é um disparate; não confere com o
temperamento de V. Ex•, que foi apenas infeliz ao fazer esse con·
fronto.
O SR, FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A comparação
não é minha, é de economistas, é de professores universitários. O
fato é real.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES}- Então, não é só uma
pessoa, é um bando que está fazendo uma colocação absolutamente
estapufúrdia, colocação que mereceria até ser varrida dos Anais dn
Cosa. Mas, resta saber o seguinte: qual é o órgão competente pura
fazer o levantamento, a avaliação dos dados e dos custos operado·
nais? f: o Ministério do Trabalho, Exceléncia. E essa competência
não é por decreto-lei não, ...
O Sr.JoséSarney (ARENA- MA)- Não há novidade nisso.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- ... é: uma competência
que lhe foi dada pelo Congresso Nacional, através de lei. Então, o
Governo tem que seguir, não a Fundação Getúlio Vargas, não é o
DIEESE, não é nenhum outro órgão, ê o Ministério do Trabalho
que, por sua vez, fuz esse trabalho de pesquisa em quinze capitais do
País. Logo, V. Ex• não pode estar falando em fraude. Se foi uma me·
didu ubsolutumente legal, não há como se falar cm fraude. Ademais,
mesmo sob o ponto de vista do DIEESE, que, aliás, é a menina dos
olhos de V, Ex• - e eu soube até que V, Ex• é o inquilino per·
munente de lá, onde tem retrato c de onde recebe homenagens, é um
órgão cativo da atividade parlamentar de V. Ex• - mesmo que o
DIEESE tenha razão- isto apenas para argumentar, na hipótese de
de ter razão- ainda resta o argumento da compensação verificadu
cm 1974. Isto é o que o MDB não qucrrcconhccer.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - V, Ex• tratou
de vitrios •ossuntos, inclusive de fotografias na sede do DIEESE, que
a meu ver, é mais uma inverdade,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES} - Isto é uma brinca·
deira; eu quero identificara intimidade de V. Ex• com o DJEESE.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP} - Mas, vamos
voltar ao fato simples c brutal. Existe um organismo, pago peltt
Nação, para fu~er osso levantamento, que é a Fundação Getúlio
Vmgus. que no Rio de Janeiro faz esses estudos. Os Jevuntumcntos
feitos em 1973 ...
O Sr. JoséSarney (ARENA- MA}- Quando V. Ex• cru Mi·
nistro do Tntbulho, quem fuziu esses Jevuntumenlos?
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Era o Ministério do
Trabalho.
O Sr. José Surney (ARENA- MA)- Não cru o Ministério dn
Trabalho'!
O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP)- Era.
O Sr. Jo.•ô Surney (ARENA- MA}- Então, V, Ex• se vulia
dcorgunit.uçôcs, Então, niln mudou.
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Mudou
profundamente. V. Ex• não contribuiu cm nudu puru o esclurecimen•
to da maléria, querendo examinar o histórico do que jlt não exisle
mais. Havia, no passado, um Instituto de Estatística c Previdência do
Trabalho, mas, levantamentos parn o custo de vida em cada cidude
não cxistium, c não existem: só existe, realmente, um pequeno núme..

ro. E 11 esse tcmp~. em 1973, era u Fundação Getúlio Vurgus que
fuzia os levantamentos, c o Governo, oficialmente, declarava: "f:
com base nos dados da Fundação Getúlio Vurgus da Guanabara que
se faz esse levantamento". Essa a realidade. E foi por isso que u
fraude se fez lú. E nós aqui denunciamos nu ocasião, porque na
Guanabara se anunciou 13%, quando todo o mundo sabia que o
custo de vida não tinha subido apenas 13%, no Brasil. Enquanto em
todas as outras capitais as informações eram de 25%, 24% c cm
alguns lugares, até de 30%. Mas, nu Guanabara, a limitação. E, por
quê? Porque aquele era, realmente, o ponto de partida.
O dado é falso, disseram, qual o fundamento? O fundamento í:
uma declaração do utual Ministro, que enviou uma representação ao
Senhor Presidente da República dizendo: "esses dados distorci·
dos ... " usou uma expressão equivalente - dizendo que eles se
referiam não ao custo de vida real, não ao custo das mercadorias,
mas aos preços de tabela. Então, o que a Fundação publicou foi o
custo de vida da Guanabara calculado naquela ocasião e divulgados
foram os preços tabelados pelo Governo e não os cfctivos. Foi essa a
denúncia feita à Nação, só recentemente, mas feita uo Presidente da
República, no início do Governo, pelo Ministro da Fazenda. E no
debate havido na Câmara dos Deputados, recentemente, o Depu·
tudo da ARENA, Herbert Levy, interpelou o Sr. Ministro, que
concordou em que, realmente, havia essa distorção. E agora cu
respondo ao nobre Senador Eurico Rezende: E disse ainda o Depu·
tudo Herbert Levy: Que para ele cru Jamentâvel "que quem estivesse
certo era o DIEESE, quem estava errado era a Fundação Getúlio
Vurgas, como órgão do Governo". Esse é um fato real.
Querem outro dado? Na Comissão de Economia do Senado, hã
uma semana atrás, o Professor da Fundação Getúlio Vargus,
Eduardo Suplicy, fez um depoimento em que demonstrou, item por
item, o que acabo de dizer. O assunto é grave. Não podemos pr,cten·
der diminuir a sua gravidade, negando um dado da maior seriedade.
Os trabalhadores do Brasil, aliás, numa atitude que honra o
trabalhador brasileiro, iniciaram um trabalho de reivindicação: pedi·
ram ao Governo e, pela primeira vez, puderam ser ouvidos, por trés
Ministros reunidos; as lideranças sindicais de São Paulo vieram ao
Ministério, o Governo as ouviu c disse: Agora não é possível u
recuperação. Não os atendeu. Eles resolveram ir à Justiça. A Delega·
ciu do Trabalho negou. Eles recorreram ao Ministro do Trabalho,
que, depois de consultas, concordou em que fossem não convocados
-aliás uma atitude que não nos parece corretu, o normal é que o fossem dentro da Delegacia - mas, o delegado disse: Aqui não, mas
podem recorrer à Justiça. E foram, então, os trabalhadores recorrer,
nucificumente, dentro da lei, à Justiça. Não sei Se ainda hli tempo des·
sa repuração, mtls que a violência houvt:. que a injustiça se verificou é
inegíovel.
E o discurso que acabu de ser feito não invulida, pelo contr{lrio,
confirma esse fato que, realmente, é uma lesão gravc no direito de
fumiliu trabalhadora brasileira; e decorrente de um fato, Sr. Presi·
dente, é de que quem decide no Brasil não são os interessados. O
povo não est:í sendo ouvido, as decisões não vêm de hnixo para
acima: u nossa organLmçào politica, u nossa Curta constitucional
não tem essn inspiração nccessúriu nas ruízes populares, o que
representa a exigência dn Constituinte, t: estu uma das rundamcntuções du bundeiru que o MDB levuntou e mantém, de que é preciso
uma Asscmhléiu Constituinte paru dur ao Rrusilumu estrutura polftj ..
ca udequudu u umn Naç1\o civilizaçüo c culta.
O Sr, Murllo l'arniso (ARENA - PE)- Permite V. E.<• um
uparte, nobre Senador Franco Montoro?

O SR. FRANCO MONTORO (M DI! - SP} - Com prazer,
ouço V, Ex•, nobre Senador Murilo Pamlso.

l
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O Sr. Murllo Paraíso (ARENA
PE) - Senador Franco
Montoro, tive oportunidade de assistir à palestra do economista
Eduardo Suplicy, c contestei o aspecto que V. Ex• cstú ressaltando,
no momento. Os índices de custo de vida são cumulativos, Após o
índice comprimido ou baseado cm preços comprimidos, que ele
anunciou, no primeiro índice seguinte, quando os valores que servi·

ram para o seu levantamento forum descomprimidos, automaticamente, a correção é rcita. Os índices de custo de vida não são
reportados aos índices anteriores e sim aos anteriores àqueles, conscqHentemente são cumulativos. Desse modo, o que há a pretender é
apenas a correção monetáriu de, em um ano, ser paga com atraso a

diferença da correçuo.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço o
aparte de V. Ex•, que vem confirmar o ponto fundamental. Diz
V. Ex• que eles foram corrigidos, então, o erro houve.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Mas, nilo é fraude.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Quando o
custo de vida é 24 c o Governo anuncia 13, V. Ex• chame como
quiser, eu considero isto uma irregularidade grave, um desrespeito à
verdade.
Fala-se, depois, na correçào. A discussão ó outro problema. E
aqui cabe, realmente, o debate lembrado pelo Senador Murilo
Paraíso. Não concordamos com isto por uma razão: não é apenas no
tocante à fixação do custo de vida que existe uma deformação na
política salarial; todos nós sabemos que, ao fixar salários, pela lei
que regulou esses reajustamentos, há vários índices, e um deles é o do
aumento da produtividade, que deve ser incorporado ao salário.
Pois bem! Como foram calculados os índices de produtividade
nos últimos anos? Tenho aqui os dados. Em 1968, o índice de
produtividade anunciado pelo Governo foi de 6,2, c o índice para
cálculo do salário foi de apenas 2%, com uma diferença de 4% contra
os trabalhadores; cm 1969, o índice real de produtividade foi de 5,9,
c, para efeito de salários, foi calculado cm apenas 3%; em 1970, o
índice de produtividade foi 6,4, c, para cálculo de salários, foi de 3,5;
em 1972, o índice de produtividade foi de 7,2, e para salários foi de
apenas 3,5; cm 1973, o índice de produtividade foi de 8,4, c, para
efeito de salários, foi de apenas 4%, com uma diferença de 4% contra
o trabalhador.
Houve sistematicamente uma avaliação de cálculos contrários
ao interesse do trabalhador, com a denúncia, no Plano de Ação
Econômica, do Governo Castello Branco. Quando Roberto Campos
explicava a política salarial, fez um gráfico em que colocava o índice
de produtividade numa linha paralela ao índice de salários.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a
campainha.) - Peço a V. Ex• considerar que só dispõe de cinco
minutos.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Concluirei, Sr.
Presidente, nesse prazo.
Eram duas linhas paralelas; o aumento da produtividade
paralelo ao aumento de salários. E vimos que as paralelas, com o
tempo, pussaram a ser divergentes. fl o segundo fato contra o qunl
protestam os trabalhadores, c que continua de pé.
Isto, em relação ao primeiro ponto da política salarial.
Quanto ao endividamento, é inegável que o divido externa do
Brasil assume níveis alarmantes, c estamos pagando, pelas nossns
dividas- jú que as luxas são proporcionnis oo risco de investimento
c uo.ônus da situnção deficitário do País- estamos pagando, repito,
ns 1n11is clcvndas taxns do mundo. fl um l'uto incontestável, também.
Houve, este uno, puru sulvur o Governo no primeiro semestre,
um fnto imprevisível c que, nliás, contrnriava atê 11 política governo·
mental. O cnfí:, cujn políticn de errndicaçào tinha sido adotada,
passou 11 produzir de tal forma e os preços subiram de tal mnneirn
que 11 vcndn do café permitiu, no Brusil, aliviar a sun dificuldade. Foi
o cnfó, foi n sojn que permitirnm no Brasil pussor por csstls
dificuldades. Muis umn vez foi nngricultura que salvou o Brasil.
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O Sr. ltnHvlo Coelho (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um
aparte'!

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com muito
prazer.
O Sr. ltaHvlo Coelho (ARENA - MT) - As dívidas externas
do Brasil não sào alarmantes c, proporcionalmente, não são maiores
do que quando V. Ex• era Ministro do Trabalho. A situação hoje é
muito melhor. O produto nacional bruto do Brasil é
incomparovelmente maior, a evolução foi favorúvcl. E, no que diz
respeito à valorização do café, V. Ex• sabe que o café valorizou mes·
mo em decorrência da geada; produziu-se menos, vcndcu·se por um
índice melhor c os cafeicultores estão satisfeitos. E a soja também
teve uma situação boa; hoje não é tanto u situação no mercado
internacional. Mas o Brasil está vendendo o que produz ..Ou V. E••
não está querendo que se vc:ndn bem? Precisamos vender bem caro o
que nós exportamos. E foi também imprevista a crise do petróleo,
que foi contra nós. Hoje, o café está a nosso favor, assim como a
soja. Dessa forma, nós estamos muito felizes com o preço do café c
da soja.
O SR: FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Agradeço o
aparte de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a
campainha.) - Solicito a V. Ex• atender à observação da Mesa.
V. Ex• deve concluir seu discurso, porque nào dispõe mais de tempo
regimental.
O Sr. José Sarncy (ARENA - MA) - Permita o orador
apenas uma breve retificação de números quanto à sua afirmação
sobr' a dívida. (Assentimento do orador.) V. E•• diz que a dívida
brasileira está aumentando, cm números reais. Mas, devo dizer a
V. Ex• o seguinte: o que realmente é um decréscimo percentual nessa
dívida. Se em 1973 e 19": • dívida brasileira aumentou de 37%, no
período de 1975/1976 ciJ b' xou paru 23%, e a tendência é realmente
de baixar. Esse endividamento está caindo. Essa é uma realidade dos
números.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Em suma, ela
aumenta, só que em proporção menor.
O Sr. José Snrncy (ARENA- MA)- Nilo, a cupacidade de
endividamento está caindo!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB aumentondo ...

SP) -

Ela estâ

O Sr, José Sarney (ARENA- MA)- A capacidade de endi·
vidamento está caindo. Isto V. Ex• não quer reconhecer. V. Ex• estâ
fazendo demagogia. Em números percentuais, ela está caindo. Estâ
ou não estia caindo, cm números percentuais'!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Estou falando
em números absolutos.
O Sr. José Surncy (ARENA - MA)- Mas, V. h• não pode
fnlar só cm números absolutos. que nilo correspondem à verdade
econômicn, tem que fui ar em todus as realidades,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campai·
nha.)- Solicitou V. Ex•s pedirem o upurtc regimental. E observo
ao nobre or<1dor, Líder du Mino riu que o tempo de S. Ex• já se es·
gotou e, dcstn forma ni\o poderá mais conceder apartes.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Nilo estou
concedendo. eles estilo sendo tirados li rcvclin do orudor,
Sr. Presidente, a qumuo ó simples: se cu devia 18 c passo a dever
28, passo 11 dever mais. Esta í: que é 11 rculidudc! Se n velocidade dn
dívidn está diminuindo é outro problema. A perspectiva é que, no
futuro, 11 situação vft mclhorur, mns que est{l aumentundo u dfvidn
está. Até o uno pnssndo foi o que ocorreu. Este uno· vamos ver, a
rrcvisi\o é que cln vni uumcntar ainda mnis. Mus até o uno pnssudo,
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ano por uno, u dívida aumentou, em termos absolutos. Se se tomar
como referência o preço do dólar ou do café ou de outro elemento,
posso ter rc:sultudo diferente: mas isso será, realmente, um sofisma.
O certo é que esta situação intranqUiliza a todos aqueles que, com
seriedade e objctividade, olham a nossa realidade.
Da mesma maneira, o último ponto tocado pelo nobre Llder:
innação e desenvolvimento.
l'õ inegável que u innação está sendo paga - como diz o
documento do MDB - pelas camadas mais pobres da população.
Aqueles que têm maiores recursos estilo sofrendo menos. Essas razões apontadas pelo MDB ficaram rigorosamente de pé.
Nossa Bancada designará um ou mais dos seus representantes
para refutar, ponto por ponto, o discurso lido e a parte maior que parece não pôde ser lida dada u prcmência do tempo, a fim de que se
continue o debate deste tema que é fundamental.
Quando falamos em Constituinte, não lançamos apenas uma te·
se jurídica, Sr. Presidente, lançamos uma tese de interr.sse social,
económico, cultural e político. O fundamental para o Bmsil é que ele
seja dirigido a partir do povo, como disse o documento aprovado
pela Bancada do MDB: "O detentor do poder Constituir.t: num país
é o povo". Este é o único capaz de estabelecer as linhas ft,ndamentais
do modelo político do país. E foi por falta do atendimento a esta
força, a c=sta raiz que vem do povo, que estas distorçf1es foram

praticadas.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito ao nobre ora·
dor que atenda ao chamamento da Mesa, para concluir o seu discurso.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Concluo, Sr.
Presidente, dizc:ndo, que o debate revelou mais uma vez n acerto, a
oportunidade eu necessidade da bandeira levantada pelo MDB. l'õ o
povo brasileiro, através de todos os setores da comunidade, que há
de dar a sua contribuição para a fixação do modelo político a dirigir
os passos de nossa Nação, para que o desenvolvimento se faça a favor de nosso povo e não em benefício de urna pequena minoria.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trouxe a esta Casa, em outra oportunidade, minha exaltação à
arte da palavra. E recordei que, de palavra a palavra, se chega à
conversa. E que o povo diz sabiamente que conversa puxa conversa.
E aquele infatigável conversador que foi Otávio Mangabeira ajuntava, com propriedade, que .. politica é conversa". Hoje, Srs.
Senadores, mais do que nunca. O que antes era objeto de cartas e
telegramas atualmcntc se resolve num simples bate-papo. Se um
governador necessita de tantos milhões para determinada obra ou
pleiteia uma boa colocação para candidato de sua afeição, nilo escreve ao Presidente, nem aos Ministros. Embarca pela manhã num
avião e pode voltar no mesmo dia ao seu Estado, tendo explicado de
viva voz aquilo que antes exigiria dias de viagem. O ilustre Presidente
desta Casa vule·se agora mesmo das vantagens da conversa, para
entender-se com os chefes da Igreja e da Ordem dos Advogados. As
biografias c os depoimentos estilo cheios de conversas, que, divulgadas, explicam muitos episódios desconhecidos ou controvertidos da
politica brasileira. O mesmo ocorre no panorama internacional. Para
nilo referir outros exemplos, anuncia-se que o Presidente Carter, cm
novembro, visitará vários países dn América, da África e da Europa.
Para que, Sr. Presidente? No fundo, partt conversar. E se u ética não
impedisse que se trouxesse pura as tribunas parlamentares as conver..
sas das bancadas c dos corredorc>, mais fácil seria entender e julgar u
realidade.
Toda esta renovada cxaltuçüo du conversa, como instrumento
de suma importância nus reluções politicas e partidárias, justifica que
inclua nos Anais os resultados da rumorosa reunião que o ilustre
Deputado Herbert Lcvy realizou em seu apartamento. E o fn>n.
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Senhores Senadores, porque o fato desceu as escadas do edillcio e
saiu em letra de forma nos órgãos de imprensa, ansiosos por noticias
nesta fase de cntressnfra que o país vive, à espera de janeiro. Nilo
fora isso, c aqui nilo traria as impressões de Agapito Durão, que, como teria acontecido u um nobre deputado, entrou pela porta de serviço, que encontrou aberta, e acabou sendo acolhido como se fizesse
parte da equipe de garçons. A verdade é que meu dileto amigo,
representante de um jornal mimeografado de distribuiçilo mensal e
gratuita, ali fora no que acreditava ser o exercício da profissão, valendo-se da feliz abertura (a palavra é como as saias femininas, ora
sobem, ora descem, conforme a moda) porteliana. E como em nossos
Anais hoje se transcrevem praticamente todos os discursos e
comentários lidos ou publicados, alguns dos quais, por sua irrclcvância, cm coisa alguma contribuirão para fixar o instante que vivemos,
nada de condenável existe, Sr. Presidente, que a eles ajunte o
depoimento agapltlano, que ao menos se refere a homens públicos e
idéias privadas de destacados membros do Poder Legislativo. Mas
não o faço sem antes implorar ao honrado Presidente desta Casa que
se não contente com a já referida "abertura", antes prossiga no esforço de abrir outras portas, cm que nem todos acreditam, mas nem por
isso menos digno de aplausos, ainda que se lhe imponha o dever de
derrubar os muros da incompreensão e destruir os obstáculos do
desencanto.
·
Pensei a princípio, em respeito à letra regimental, nilo
pronunciar o nome do partido situacionista, já que houve um ativo
Deputado mineiro que o considerou 11 Uma espécie de palavrão".
Não incidiria assim nas sanções da falta de decoro, impostas pela
nossa lei interna. Mas a Mesa tem sido condescendente com esse
"palavrão", e nada haverá de mal se, completando a observação do
inteligente representante das Alterosas, repetir seu prognóstico de
que "paru ser eleito no próximo pleito a primeira providência scrâ a
de não anunciar que pertence à ARENA c que apoia o Governo".
Talvez por isso, Sr. Presidente, se anuncie que as atuais agremiações
partidárias não emplacarão 1979. E há quem sustente a necessidade
de tal dissolução ocorrer antes de IS de novembro, para evitar
confronto de legendas, como se ARENA c MDB não houvessem
resultado da mesma determinação revolucionária, c a alternância no
poder, em regime que se quer democrático, fosse sacrilégio ou perigo
indesejável.
No que toca ao Senado propriamente dito, Agapito Durão ficou
impressionado com u repercussão, nus hostes situacionistas, do jâ
famoso "senador biônico", cuja paternidade está a maerccer açilo
invcstigatória. Antes mesmo do já corriqueiro exame hematológico,
bastante para afastar ainda que insuficiente pura afirmar o vínculo
do parentesco, o Sr. ·Senador Petrônio Porte lia, meio zangado,
esclarecera, pelo que me contou o querido companheiro da
mocidade, que .. os critérios teriam sido revolucionários" e que deles
não participara. O debute, que se espraiou, não identificou o indigitado pai. O curioso é que, enquanto alguns, como o Deputado Siqueira
Campos, querium a extinção do "biônico", outros, e assim pensaria
o Deputado Eduardo Gal ii, sugeriam a eleição indireta de todos os
futuros Senadores. Foi uma gargalhada gerul, benéfica c
indispensitvcl para quebrar a tensão que o tronitoante Deputado
Alexandre Machado criara. ao impugnar u presença de jornalistas.
Por pouco, para garantir u maioria governamental nesta Casa, não
apareceu quem defendesse u vitaliciedade dos atuais Senadores,
invocundo a tradição (digu .. sc, entre pnrêntese e em cnusu própria,
merecedora de aplausos ... ) da falecida Monarquia. E a idéia
certamente nào surgiu porque, entre os vinte e cinco Deputudos que
se fartavam cm upetitosos manjares alguns certnmente, e com ruzilo,
desejam chegar ao Senado Federal. quanto mais cedo melhor.
Sei que Agapito Durão não mente. Com ele, é pão, pi\o, queijo,
queijo. Mas, por me ter parecido inverossfmi\, somente me unimo a
contnr o que ele ouviu nas convcrsus da noite de 27 de setembro,
depois que li sua conflrmução nos matutinos destu cidade. Houve
quem plcilcussc, u sério, o udiumcnto dns eleições, e uté n prorro·
guçào dos mundnlos! Mus isso Agupito nüo crê que aconteçu. Prefere
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acreditar que o culendário dei torai será cumprido, Mas ni\o nega ~cu
deres do Senado Federal e o colégio de Udercs da Câmara dos Depu•
aplauso ao Deputado Herbert Levy, por pleitear do Presidente lados. Prcnro os prognósticos sombrios, numa reunião que deveria
Geisel decisões imediatas no sentido da constitucionalizuçào, "Por ser festiva, feitos pelo ardoroso representante numincnsc. Qucstilo
que esperar? Por que esse compasso de espera? Afinal, é o Presi· de abóbadas. No Senado, u abóbada é cõncava. Impede que se veja o
dente Gciscl que está comprometido com u abertura. Então, por que sol. Na Câmara, é convexa. Aberta para o sol, para a vida, teori·
consultar o sucessor?".
camente para captar, com maior rapidez, o nuxo e o rcnuxo da opi·
Mas a reunião, que se incorpora à crônica (pitoresca o~ amarga, nião pública. Somos constitucionalmente mais velhos. Precisamos de
pouco importa) de nossos dias, teria também que desancar o tão mais calor, de maior tranqUilidade, de menos barulho. Temos, entre·
badalado "pacote de Abril". Foi ainda o citado Deputado Siqueirn tanto, ouvidos mais experimentados, olhos melhor acostumados à
Campos quem lembrou (c prefiro transcrever o que divulgam os luz e às trevas da politica. isso explica o fato de, muitas vezes, o dcba·
jornais) que "pura us reformas de abril o Presidente Geiscl não ouviu te principal deslocar-se da Câmara para o Senado. Somente nilo se
os políticos e por isso nos impôs o ''pacote" e o impopular senador mede o que isso exige de sacrifício de cada qual de nós, velhinhos de
biônico, que nos garante uma derrota".
mais de 35 anos ...
Outro goiano, o Deputado Onísio Ludovico, é o pai e a mãe dos
O Sr. Francelina Pereira é piauicnsc, como o Sr. Pctrônio Portel·
desconfiados. Foi essa a impressão de Agapito Durão, quando sua la. Mas faz polftica cm Minas. E, embora houvesse militado sempre
excelência sugeriu que o futuro Presidente, antes das eleições, na UDN, bastou-lhe alguns anos de convivência, na ARENA, con1
assuma compromissos com u ARENA. Para que sejam feitas as
o saudoso Senador Benedito Valadarcs, para saber que reunião de
reformas constitucionais. E teria desabafado o ilustre parlamentar mais de dois é comlcio. E comlcio está proibido fora do pcrlodo
situacionista, incrédulo como ele só: -"Depois de eleito ele não vai eleitoral. O Sr. Herbert Levy não gostou da ausência. Hoje, o Sr. Pc·
assumir o compromisso. Então vamos obter o compromisso antes de trônio Porte!la deve estar arrependido de não ser ... mineiro ....
Ninguém pediu a transcrição nos Anais do noticiário dessa csfu·
o elegermos".
A confusão era geral, como diria o grande Machado. E até o Sr. siante reunião, regada à úgua mineral, bom vinho, whi.fky escocês.
Herbert Levy, sempre tão bem informado, se teria queixado que mui· salgadinhos, boa mesa frutas c doces variados. E cafezinho. Eis por·
tas iniciativas governamentais, de favorável repercussão popular, que senii oportuno trazer a esta tribuna as observações de Agapilo
chegassem à ARENA como fato consumado. E citara, o recente Durão, que talvez sirvam um dia para melhor elucidar a realidade
projeto de aposentadoria da mulher aos 30 anos de serviços. A politica de nosso tempo. ~pena que não esteja marcada terceira recc·
aludida aposentadoria, no que tange às funcionárias públicas, veio pção. Porque talvez o ilustre Presidente desta Casa conseguisse, no
no projeto de Constituição, aprovado cm 1967 e enviado ao diálogo com seus graduados correligionários, uma fórmula de enten·
dimcnto que levasse a seus demais interlocutores.
Congresso pelo Presidente Castello Branco.
Creiamos, porém, no poder da conversa. De que outra arma
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me permite dispomos nós além da palavra? O ilustre Sr. Petrõnio Portella volta à
um aparte?
conversa auricular. Quem quiser que tape os ouvidos com o algodão
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muita do desinteresse ou da descrença.
Ao despedir-se, Agapito Durüo deixou-me um vidro de remé·
honra.
dio. Com algumas gotlls, disse, atê os surdos de nascença, querendo,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• se revela tão escutam o ruído de uma só mosca voando. E acabou prometendo
bem informado sobre o que se passou na residência do nobre Depu· que trará outros cinqUenta c quatro, nesta semana, para distribuição
lado Herbert Lcvy que fico autorizado a reconhecer que lá não gmtuita entre os nobres colegas. Sujeito curioso esse meu insubstitul·
houve a presença de dois garçõcs, como ocorreu e V. Ex• focalizou, vcl amigo! Será que ele é candidato a senador biônico? Que sei eu,
jocosamente; acho que havia, na pessoa de V. Ex• um espião vestido Srs. Senadores? Como o Ministro Armando Falcão, diria que "o
de garção, ali, captando todas essas confidências c discussões.
futuro a Deus pertence". E é mesmo. (Muito bem! Palmas,)
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Não. Isso
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Presidência
ocorreu exatamcnte com o meu amigo Agapito Durão que, tendo comunica ao Plenário que, por solicitação do Presidente da Câmara
entrado pela porta dos fundos, foi confundido com um garção, como dos Deputados, a sessão conjunta convocada anteriormente para as
ocorreu com o Deputado e, ao invés de retirar-se, continuou no recin· 18 horas e 30 minutos de hoje foi transferida para as 19 horas.
to, tendo assistido a todo o debate.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência convoca
Mas, dizia eu, Sr. Presidente, que a aludida aposentadoria, no
que tange ils funcionárias públicas veio no Projeto de Constituição sessão extraordinária a realizar-se hoje, às I 8 horas e 30 minutos,
aprovado pelo Congresso Nacional cm 1967 c sancionado pelo Presi· destinada à apreciação dos Projetas de Resolução n•s 77 e 79, de
1977.
dente Humberto de Alencar Castcllo Branco.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !•·Secretário.
Graças à emenda de minha autoria, tal disposição foi estendida
a todas as trabalhadoras. Ambas as disposições estilo repetidas nu
~lido o seguinte
Curta de 1969. A proposição, ora cm exume, apenas assegura à
PROJETO
DE LEI DO SENADO N• 208, DE 1977
funcionárh1 que se aposenta aos 30 unos direitos e vantagens que se
incorporurum à sua remuneração, mas cujo reconhecimento suscita·
"AcreKenta parágrafo ao art, 453, da Conoolldaçio das
vu dúvidas nos órgi\os oficiais. A mulher que trabalha duas vezes, na
Leis do Trabalho."
repartição c no lar, quer que se lhe estenda o direito que ao homem
O Congresso Nacional decreta:
se outorga de, passando voluntariamente à inatividade cinco anos antes do limite nxudo nos textos constitucionuis, receber proventos ou
Arl. 1• O art. 453, da Consolidação das Leis do Trabalho,
sulúrios proporcionais, com os direitos c vantagens que lhe coube· aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, passa a
rem, de acordo com o oportuno e elogiúvel projeto governamental.
viger acrescido do seguinte parágrafo único:
Não sei quem é melhor profeta, Sr. Presidente. Quase todos os
"Art. 453 ..................................... ..
dias o eminente Senudor Eurico Rczcndc vai atirando pnru muis lon·
gc, para us calendas gregas, a hipótese de um insucesso eleitorul de
Purúgrufo único. O empregado demitido sem justa
seu Partido. Jli o Deputado Eduardo Gnlil não é ti\o otimistu. E
cuusu tcrl1 direito à readmissão, com o mesmo salário,
declarou (puni perplexidade ou alegria, que sei eu, de Agapito) "que
sempre que o empregador recrutar novos trabalhadores para
nilo i: somente ele que prevê uma derrota da ARENA, mas 99 por
o dcsempcn ho du mesma função."
cento du Cf1mnrn", Vê-se, pois, como csti\o distuntes o colégio de Lf.
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Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Tem a paluvrn o nobre
Senador Adalberto Sena.

Juatlficaçio

O SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente c Srs, Senadores,
o projeto ora cm votação teve dois adiamentos nesta Casa, para a
sua discussão e um novo adiamento paru a sua votação.
P,clo que ouvi dizer, e tendo em vista este adiamento, cheguei à
conclusão de que a Maioria se dispõe a rejeitá-lo. No entanto, se·
gundo me parece tendo cm vista a sua tramitação na Câmara dos
Deputados e também nas Comissões do Senado, interpretando o
sentir do Movimento Democrático Brasileiro, cu me permitiria fazer
algumas considerações cm favor dessa proposição.
Em primeiro lugar, quero destacar o fato de que o projeto
pussou pacificamente pela Câmara dos Deputados e me parece que u
sua origem se encontra na Bancada da ARENA, a que pertence não
só o seu autor, como também o Deputado Jorge Arbage, que tem si·
do, uli, um ardoroso defensor da proposição.
Cingindo-me apenas à sua tramitação no Senado, permito-me,
em primeiro lugar, ler, aqui, a jlartc final do parecer da Comissão de
Constituição e Justiça que, naturalmente, examinou esse projeto não
só no aspecto da constitucionalidade, como também no aspecto da
conveniência, por se tratar de um assunto que ela também aprecia no
mérito.
Diz a Comissão de Constituição c Justiça:

Em função de politica salarial destinada à contenção de despe·
sas, é freqUente n despedida de trabalhadores, sem justa causa, e o
recrutamento de outros para o exercfcio da mesma funçi!o, com
remuneração inferior,
Para evitar tal situação, torna-se imperativo introduzir-se na
legislação trabalhista disposição estabelecendo que terá direito à
readmissão, com o mesmo salário, o empregado despedido sem justa
causa, sempre que o empregador recrutar novos trabalhadores para
o desempenho da mesma funçi!o.
A medida, assinale-se, foi sugerida durante a VIl Convenção
Nacional dos Bancários e Securitários, realizada no Rio de Janeiro,
cm julho de 1976.
A providência alvitrada, temos convicção, ensejará positivas

repercussões de caráter social, motivo pelo qual esperamos venha a
proposição a merecer o apoio dos ilustres membros do Congresso
Nacional.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1977,- Nelaon Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 453. No tempo de serviço do empregado, quando
readmitido, serão computados os perlodos, ainda que não contfnuos
cm que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver
sido despedido por falta grave, recebido indenizaçi!o legal ou se
aposentado espontaneamente
' . ' . ' •• '

••••••• ' ••••••••••••• '

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

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação
Social.)
COMPARECEM MAISOSSRS. SENADORES:
José Guiomard - Jessé Freire- Domfcio Gondim - Arnon
de Mcllo- Gilvan Rocha - Lourival Baptista -João CalmonDanton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capancma- Itamar
Franco - Osircs Teixeira - Mendes Canalc - Leite Chaves Evclásio Vieira- Lcnoir Vargas- Ota ir Becker,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está finda a Hora do
Expediente, Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 02, DE 1977
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado n• 306/76.)
Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 02, de 1977 (n• 3,071·B/76, na Cosa de origem), que
declara feriado nacional o dia 12 de outubro, tendo
PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comis·
sõcs:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc; c
-de Educoçilo e Cultura, favorável.
A discussão da matéria foi encerrado na sessão de 29 de selem·
bro último, tendo u votação adiada, u requerimento do Senhor
Senador Hclvldio Nunes, puro u presente sessão.
Em votação o projeto.
O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) Presidente, para encaminhar a votação.

Peço a palavra, Sr.

Na Câmara dos Deputados, distribu!do à Comissão de
Constituição c Justiça, foi, pela Turma .. A", aprovado por
unanimidade, dentro dos cânones previstos pela Constitui·
cão, não havendo, por via de conseqUência, nenhum
impedimento constitucional, jurídico ou ético, que possa
indicar a sua rejeição,
Portanto, estít aqui bem claro que a aprovação da Comissão de
Constituição e Justiça abona o projeto, não só sob o ponto de vista
constitucional como, também, do ponto de vistnjurfdieo e ético,
Por outro lado, Srs. Senadores, embora o assunto não tivesse
um aspecto secundário, um aspecto sentimental, em relação à Comis·
silo de Educação e Cultura, esse projeto foi ali eKaminndo c o Rela·
tor, que fui eu, salientou o seguinte trecho da justificação apresenta·
da num projeto semelhante, que está correndo em tramitação
conjunta com esse, de autoria do Senador Vasconcelos Torres,
O din 12 de outubro, consagrado a Nossa Senhora
Aparecida, Padroeira do Brasil, deve ser declarado feriado
nacional, como reivindica, aliás, o Arcebispo de Aparecida
do Norte, D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, eis que
se trata de nossa mais importante festividade religioso,
Somente neste ano, mais de sessenta mil devotos de Nos·
sa Senhora Aparecida estiveram cm visita a seu santuário, na
cidade de mesmo nome, no dia 12 de outubro transato, Caso
essii data venha a ser declarada ferindo nacional, um número
substancialmente maior de fiéis poderá ter a oportunidade de
visitar Aparecida do Norte, a fim de prestar homenagens à
Padroeira de nosso Pais.
Isso quer dizer, Srs. Senadores, que nós, aqui quando legislamos
procuramos sempre atender aos interesses do povo, ou seja, aquilo
que nós apreendemos como interesse, como sentimento popular,
Neste caso, porém, u situação é diferente. Parece que o próprio povo
vem nos ditur essa proposição. Não somos nós que u estamos
imaginundo, procurando intérpretes, dessa ou daquela forma, aquilo
que o povo descju. I! o próprio povo, nessas manifestações coletivas
que chegam u lndiccs de 60 mil devotos cm um ano, indicado que
esse projeto deve ser aprovado por nós, porque estamos recebendo
quase que uma delegação diretu do povo cm fuvor da sua aprovação.
O Sr. Franco Moutoro (MDB - SP) -V. Ex• permite um
upurtc'!

O SR. ADALBERTO SENA (M DB - AC) - Infelizmente,
Ex•, não posso conccdê·lu ugorn, porque cstumos cm rusc de votuçilo

Outubro de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11)

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) um1nimc:s.

Os pareceres silo

O .SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC)- Todos os pare·
ecrcs silo unânimes, tanto na Câmara, quanto no Senado.
Quero dizer, também, que não vale argumentos que esse dia seja
um feriado religioso, porque na realidade não é. Feriados religiosos
silo os reconhecidos por lei, como a Sexta-Feira da Paixilo, e outros.
Há datas que decretamos ponto facultativo mas nilo são feriados
religiosos como, aliás, está dito no parecer da Comissão de Constitui·
çào c Justiça.
"Silo feriados civis, os declarados cm lei federal; silo
feriados religiosos, os dias de guarda declarados cm lei muni·
cipal, de acordo com a tradição local e em número não
superior a 4, neles inclufda a Sexta-Feira da Paixão."
Portanto, para ser feriado religioso, é preciso tom bém que seja de·
clarado cm lei municipal, estadual ou federal.
Portanto, não prevalece o argumento de que esse dia já é um
feriado religioso. " um dia de guarda religioso, mas não é ainda um
feriado,
Por essas razões, Sr. Presidente, e tendo cm vista a unanimidade
dos pronunciamentos das Comissões, tanto na Câmara dos
Deputados quanto no Senado Federal, o Movimento Democrático
Brasileiro apela para os Srs. Senadores no sentido de que seja aprova•
do esse projeto.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O Sr. Helvldlo Nunes (ARENA- PJ)- Sr. Presidente, peço a
palavra, para encaminhar a votaçào.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Líder Helvídio Nunes, para encaminhar a votação.
O SR. HELVIDJO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs, Senadores:
Ouvi, com a devida atenção, o encaminhamento de votação que
acaba de ser feito pelo nobre Senador Adalberto Sena. Na verdade,
tanto o projeto do Deputado Jorge Arbage, como o que foi oferecido
a esta Casa pelo nobre Senador Vasconcelos Torres, receberam pareceres favoráveis na Comissão de Constituição e Justiça.
O primeiro reparo a fazer às considerações formuladas pelo
nobre Senador Adalberto Sena é no sentido de que a Comissão de
Constituição e Justiça não apreciou o mérito da matéria, pois que
esse exame não está consignado no artigo 100 do nosso Regimento
Interno, que manda que, também, em determinados casos, o exame
do mérito seja obrigatório, por parte daquela Comissão.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, componente
do Colégio de Líderes da Maioria, no negar apoio à aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n• 2, de 1977, estou convencido de que não
lira, muito menos violento a minha consciênciu e us minhas con~
vicções religiosas.
A proposição em anâlisc visa a declarar feriado nacional o dia
12 de outubro, consagrado à Nossa Senhora Aparecida, padroeira
do Brasil e do Distrito Federal. O Sr. Deputado Jorge Arbage
justifica o projeto, descrevendo a história dos pescadores que encon·
traram a imagem da Virgem, submersa pelas águas do rio, onde pes·
cavam, e afirmando a ocorrência de milagres que süo utribuldos à re·
prcsentuçilo de Nossa Senhoru.
Sustenta, uinda, que os bispos reunidos em Aparecida- cidade
puulista onde mú Jocalizudu u Basllica que abriga a imugcm milugrosu- munifestarnm o desejo no sentido de que o dia 12 de outubro fosse dcclnrndo ferindo nucional.
1': de reconhecer-se, do ponto de vistu jurfdico, que a proposiçilo
cst(l correta e, conrorme n bou técnica legislutivu, nudu existindo e
que possu impedir seju objeto du claboruçi\o Jegislutivu,
Nua obstante, Sr, Presidente e Srs. Senadores, a proposição é inconveniente, umn vt:z que u criuçüo de reriudos resulta nu suspcnsilo

do trabalho, sendo, por conseguinte, extremamente prejudiciul puru
a economia nacionul, mormente quundo o Puls, diante de dificul·
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dados surgidas no âmbito internacional, tem necessidade de con·
tinuar desenvolvendo e mesmo ampliando a sua capacidade produ·
tiva. Releva observar, ainda, que as duns proposições - a do Sr.
Deputado Jorge Arbage e a do Sr. Senador Vasconcelos Torres têm origem na Bancada do nosso Partido, a Aliança Renovadora Na·
cional.
Mas, entre as convicções religiosas que podem ser expressas em
casn, nas runs, cm quaisquer estabelecimentos público ou particular,
nos nossos gabinetes c na tribuna do Senado Federal- e o dever que
todos temos, sobretudo face às dificuldades por que utravcssu o País,
de darmos maior empenho nas realizações das tarefas que nos cubem
cotidianamente - a Maioria não tem outra opção senão a de votar
contrariamente à aprovação da matéria, em born exaltando e procla·
mando, mais uma vez, as virtudes c poderosa intercessão da Virgem
Aparecida, padroeira do Brasil e padroeira do Distrito Federal.
A Maioria entende ainda, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que é
trabalhando, que é produzindo, que é contribuindo com o esforço de
cada qual e de todos para a aceleração do processo de desenvolvi·
mento do Pais, que nós servimos à nossa fé, servimos às nossas con ..
vicções c servimos à Pátria comum. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o projeto,
Os. Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC, Pela ordem.) Presidente, solicito verificação de votos.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Vamos proceder à
verificação solicitada pelo nobre Senador Adalberto Sena.
A Mesa vai acionar as campainhas, para o comparecimento dos
Srs ..~enadorcs ao Plenário (Pausa.)
O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) ordem, Sr. Presidente.

Peço a palavra pela

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no
Sr. Senador Adalberto Sena.
O SR, ADALBERTO SENA (MDB- AC. Pela ordem) - Sr.
Presidente, indago a V. Ex• se o projeto foi aprovado ou rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O projeto foi aprovado.
O SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC)- Então eu desisto
da verificação, de votos, Sr. Presidente.
O Sr. Helvfdlo Nunes (ARENA - PI) - Peço a palavra, pela
ordem, Sr, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no
Sr. Helvidio Nunes, pela ordem.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Pela ordem.) Sr. Presidente, Srs, Senadores: Eu terminei us minhas palavras- eu
que sou responsável pela Ordem do Dia -manifestando-me contrá·
rio à aprovação. Mas, se V, Ex• permanece no propósito de declarar
aprovada u matéria, eu peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Seguramente aprovada
a matéria.
A Mesa solicitou que os Srs, Senadores permanecessem
sentados, caso aprovassem o projeto e os Srs. Líderes muntiveram·se
exutumente na mesma postura,
O projeto foi uprovudo.
Restu o recurso regimental solicitado pelo Sr. Senador
J.\dnlberto Senu que, ugora já desistido por ele, é ratificado, numa
s<Jlicitaçilo de V, Ex• Sr. Senador Hclvfdio Nunes,
O procedimento, agora, é o de verificuçüo de voto.
O <;R, HELVIDIO NUNES (ARENA obrigud<l

Pl) -

Muito
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) verificação de votos, pelo processo clctrônico.

NACIONALISc~iwlll

Outubro de 1977

Proccdcr·sc-á ii

Os Srs. Lideres votarão cm primeiro lugar.
Proc(•df·Se à \'Ola(ào pelo processo e/ctrônico.
VOTt! M SIM OS SRS. SENti DORES:

Franco Montara- Adalberto Sena- Agenor Maria -Cunha
Lima - Evclásio Vieira - Gilvan Rocha - Lázaro Barbow Mauro Bcncvidcs - Nelson Carneiro - Orestes Quórcia Alexandre Costa - Altcvir Leal - Henrique de Lu Rocquc Lourival Baptista- Magalhães Pinto- Osires Teixeira.
VOTAM NÃO OS SRS. SENti DORES:

Helvidio Nunes- Benedito Ferreira- Braga Junior- D:miel
Kricger- Heitor Dias- José Sarney- Luiz Cavalcante- Milton
Cabral- Murilo Paruiso- Otto Lehmann- Ruy Santos- Marcos Freire.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Não foi alcançado o
ti deliberação da matéria. Fica sua votaç[lo adiad~1
para a próxima sessão ordinúria.

tJUomm necessário

Em conseqOi:ncia, o projeto constante do item n• 2 da Ordem
do Dia, que tramita cm conjunto com esta proposição. ficu com sua
discussão sobrestuda.

f:: o seguinte o projeto que tem sua discussão sob restada:
-2-

lt,_,da;;!w !'in:tl do l'ro.ietn de Lei do Senado
H 11 B5, eh~ l!J77 -DF, (lUc clispõc sobre a. organiza. ..
'·''"' !i;i,bt da l'olicia ~lilit:n· do Distrito P·edcra.l,
e tL..í outras providência.s.
o Senaao li'cdcral decreta:

TíTULO I
Gencra.lidaa'cs
CAPrTULO úNICO
Destinação, Missões c Subordinação
Art. 1." A Policia Mllitar do Distrito Federal
(PMDFJ, considerada Força Auxiliar, Reserva do
Exército, noo termos da Constituição Federal, organizada com base na hierarquia e disciplina, em conformiclade com as d!sposiçócs do Decreto-lei n. 0 667,
de 2 de jull1o de 1960, alterado pelo Decreto-lei
n. 0 1. 072, de 30 de dezembro de 1969, destina-se a manutenção da ordem pública do Distrito Federal.
Art. 2.° Compete a Polícia Militar do Distrito
Federal:
·
I - executar, ressalvadas as missões peculiares
das Forças Armadns, o policlamen.to ostensivo, tardado, planejado pelas autoridades policiais competentes, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a
manutençono da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos;

II -

:ltuar de maneira preventiva, como força

de dissun.oão, em locais ou áreas específicas, onde se

presuma ser possível a perturbação da ordem;
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 306, DE 1976
(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Camara
n• 02/77.)
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
S .ado n• 306, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Tor·
. ..s, que considera feriado nacional o dia consagrado a Nossa
Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, tendo
PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977. das CL1missões:
-de Constituição c Justiça, pela prejudicial idade; c
-de Educaçiio e Cultura, pela prejudicialidade.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3:
Votação. em turno único, do Requerimento n• 350, do
1977, do Senador Osires Teixeira, solicitando a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, do discurso proforidú pelo
Chanceler Azercdo da Silveira na sessão de abertura da Assembléia-Geral das Nações Unidas.
Por fui ta de quonm1, licu igualmente adiada u votução da maté·
riu.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4:
Discussão, em turno único, d:t Rcdaçào Final (•>lúccida
pela Comissão de Redaçào cm seu Parecer n' 69 I, de I977).
do Projeto de Lei do Senado n' RS, de 1977. DF, que dispôe
sohrc a organizaçilo básica da Policia Militar do Distrito Federal, c dú outras providências.
Em discussão a redaçi\o final. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira usar da pu\avru, declaro-a cnccrradu.
Enccrruda a discussi'lo, é a rcduç1\o finul duda como aprovada,
nos termos do urt. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai 11 sançUo.

lii -·- atuar de maneira repressiva, em caso de
perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Arn1adas; c
IV - atender a convocação do Governo Federal,
cm caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave subversão da ordem ou nmea~a de sua
irrupção, subordinando-~e ao Comando da Região Ml!itlll' para. emprego em suas atribuições especificas de
Policia Militat· e como participantes da Defesa Terrl·
torlal.
Art. 3." A Policia Mll!Lar do Distrito Federal subordina-se "-O Secretirio de Segurança Pública.
Art. 4." O Conmndant.e da Policia Ml!itar do
Distrito Federal e o responsável pela administração,
comando c emprego da Corporação, de acordo com ns
r!iretrlzcs elo Sccretãrio de Segurança Públlca.

TiTULO II
Organiza~ão H:ísica
CAPíTULO I
Estrutura Geral
Art. 5.0 A Policia Militar do Distrito Federal será
estruturada om Comando Geral, órgãos de Apolo e
óq>;f1os de Execução.
Art. li." O Comando Geral realiza o comando e
adminisl.raçüo ela CorpOl'U\'f\0, Incumbindo-lhe:
I - u plancjamcnto em geral, visando a organl~ac;iio ela Corpnm<;oio cm todos os pormenores; às
necessidades ,Je pessoal c mntcri:ll e ao emprego da
Cnrporn.;.flo para o cumprimento de suas missões;
II -···· o ac:ionr\mctlto, por meio tlc diretrlzes e ordens, dos •il'J.:úns ele apulo e cll! execução;
!II -·· a eoorclenaçii.o, o conl;t·olc e n llsca.llzaçüo
ela u.Luu.t..~úll Uu.:it:Ws órgão~.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11)

Outubro de 1977

. Art. 7. 0 Incumbe aos órgãos de apoio atender
às· necessidades de pessoal e de material da Corporação, em cumprimento à.s diretrlzes do Comando Ge-

ral.

Art. 8. 0 Aos órgãos de execução, constituídos pelas unidades operacionais da Corporação, incumbe a
execução das atlvldades-fim da Corporação.
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b) 2." Seção (PM/2) - assuntos relativos a Informações;
c) 3.• Seção <PM/3) - assuntos relativos a Instrução, operações e ensino;
d) 4."' Scção (PM/4) - assuntos relativos a logística, estatística, planejamento administrativo e orçamentação;
5." Seção (PM'/5) - assuntos civis.
Art. 15. O Chefe do Estado-Maior, principal assessor do Comandante Geral, dirige, orienta, coordena
e f!scal!za os trabalhos do Estado-Maior.
Art. 16. O Chefe do Estado-Maior acumula as
funções de Subcomandante da Corporação, substituindo o Comandante Geral, em seus impedimentoõ
eventuais.
.'\.rt. 17. o Chefe do Estado-Maior será um Coronel PM do serviço at!vo da Corporação e pertencente ao Quadro de Oficiais Pol!cia!s-Milltares, nomeado pelo Governador do Distrito Federal, mediante
indicação do Comandante Geral.
§ 1. 0 Quando a escolha de que trata este artigo
não recair no oficial PM mais antigo no posto, o escolhido terá precedência funcional sobre os demais.
§ 2.0 O substituto eventual do Chefe do EstadoMaior será o Subchefe do Estado-Maior.
Art. 18. O Subchefe do Estado-Maior auXiliará
dlretamente o Chefe do Estado-Maior, de acordo com
os encargos que lhe forem atribuídos.
e)

CAPiTULO II
Constituição e Atribuições do Comando Geral
Art. 9. 0 O Comando Geral da CorporaçB.o compreende:
I - o Comandante Geral;
II - o Estado-Maior - Orgão de D!reção Geral;
III - as Dlretor!as - Orgãos de Direção Seto··
r!al;
IV - a Ajudânc!a Geral;
V - as Comissões; e
VI - as Assessorias.
SEÇÃO I
Do Comandante Geral
Art. 10. O Comandante Geral da Policia Militar
do Distrito Federal responsável pelo Comando e pela
administração da Corporação, será um oficial superior combatente, do serviço ativo do E;xérc!to, preferencialmente do posto de Tenente-Coronel ou Coronel, proposto ao Ministério do Exército pelo Governador do Distrito Federal.
§ r.o Excepcionalmente, ouvido o Ministro .do
Exército, o Comandante Geral poderá ser un:. ofiCial
PM do mais alto posto existente na Corporaçao.
§ 2.o Na hipótese do parágrafo anterior, sempre
que a escolha não recair no oficial PM mais antigo
da Corporação, terá ele precedência funcional sobre
os d ema!s oficiais PM.
Art, 11. O provimento do cargo de Comandante
Geral da Corporação será feito por ato do Governador do Distrito Federal.
Art. 12. O oficial do Exército, nomeado para o
cargo de Comandante Geral da Polícia Mllltar do
Distrito Federal, será comissionado no mais alto po~
to existente na Corporação, caso a sua patente seJa
inferior a esse posto.
SEÇÃO n
Do Estado-Maior
Art, 13. o Estado-Maior, órgão de dlreção geral,
responsável, perante o Comandante Geral, pelo estudo, planejamento, coordenaçâd, fiscalização e controle de todas as at!vidades da Corporação, inclusive dos
órgãos de dlreção setor!al, constitui o órgão central
do sistema de planejamento adm!n!strat!vo, pr9gramação e orçamento e encarregado da elaboraçao .de
dlretrlzes e ordens do comando, que ac!onam os or'gãos de dlreção setor!al e os de execução no cumprimento de suas ativ!dades.
Art. 14. O Estado-Maior compreende:
I - Chefe do Estado-Maior;
II - Subchefe do Estado-Maior; e
I1I - Seções:
a) 1." Seçiio (PM/1) -assuntos relativos a pessoal e legislação;

SEÇãO III
Das Diretorias

Art, 19. As D!retorias constituem os órgãos de
direção setor!al para as ativ!dades de pessoal, de
administração financeira, contabll!dade e auditoria,
e de logística, compreendendo:
I - D!retorla de Pessoal;
II - Dlretor!a de Finanças; e
III - Dlretoria de Apolo Logístico.
Art. 20. A D!retoria de Pessoal, órgão de dlreção setorlal do Sistema de Pessoal, incumbe-se do
planejamento, coordenação, execução, controle e fiscalização das ativ!dades relacionadas com pessoal.
Art. 21. A D!rctor!a de Finanças, órgão de d!reção setor!al do Sistema de Administração Flnane.e!ra, Programação e Orçamento Contabilidade e
Auditoria, Incumbe-se da direção das atlvldades ~o
Sistema.
Art, 22, A Dlretorla de Apolo Logístico, órgão
de d!reção setorlal do Sistema Logístico, Incumbe-se
do planejamento, aquisição, coordenação, fiscalização e controle das necessidades de apoio de saúde
à Corporação e das at!v!dades de suprimento e manutenção de material, Inclusive obras.
SEÇAO IV
Da Ajudância Geral
Art. 23. A Ajudânc!a Geral tem a seu cargo
o serviço de embarque da Corporação e as funções
admln!strat!vas do Comando Geral, considerado como Unidade Administrativa como um todo.
SEÇAO V
Das Comissões
Art. 24, As Comissões são órgiios de assessoramenta d!reto ao Comandante Geral, podendo ser
const! tuidos de membros nn tos e de membros esco-
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lhldos pelo Comandante Geral, conforme se dispuser em regulamento, e terão caráter permanente ~
temporário.
§ 1,0 A Comissão de Promoção de Oflçlals, presidida pelo Comandante Geral, e a. Comissão de Promoção de Praças, presidida pelo Chefe do EstadoMalar, são de caráter permanente.
§ 2.0 Sempre que necessário, poderão ser constituídas comissões temporárias, a critério do Comandante Geral, que especificará a sua finalidade e fixará a sua duração.
SEÇAO VI
Das Assessorias
Art. 25. As Assessorias, constituídas, eventualmente, para estudo de determinadas matérias que escapem ás atribuições normais e específicas dos órgãos de direção, destinam-se a dar flexibll!dade à
estrutura co Comando da Corporação, particularmente em assuntos especializados.
Parágrafo único. As assessorias de que trata este artigo poderão ser constituídas de civis, de reconhecida competência, contratados para esse fim, observada a· legislação específica.
CAPiTULO m
Constituição e Atribuições dos
órgãos de Apoio
Art. 26. Os órgãog de Apolo compreendem:
I - órgão de Apoio de Ensino;
- Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Pr:tç?.S - <CFAP),
II -
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órgào de Apolo Logístico:

Centro de Suprimento e Manutenção; .e
b) Policlínica.

a)

órgão de Apolo ce Pessoal:
- Centro de Assistência Social
III -

Art. 27. O Centro de Formação e Aperfelçoamento.de Praças (CFAPl, órgão de Apolo de Ensino,
tem a seu cargo a formação, a especlallzação e o
aperfeiçoamento das praças da Corporação.
Art. 28. Os órgãos de Apoio Logístico, subordinados à Diretorla de Apolo Logístico, têm a seu cargo o recebimento, estocagem e distribuição de suprimentos e a manutenção de todo o material, bem
como a execução das atlvldades de saúc!e relacionadas com o estado sanitário do pessoal da Corporação
e de seus dependentes, através de seus órgãos próprios ou mediante convênio.
Art. 29. O Centro de Assistência Social, órgão
de Apolo de Pessoal, subordinado à Dlretoria de Pessoal, tem a seu cargo a prestação de assistência scclnl
ao pessoal d.a Corporação e a seus dependentes.
CAPiTULO IV

Constituição e Atribuições dos
órgãos de Execução
Art. 30. Os órgãos de execução da Policia MIlitar do Distrito Federal são as Unidades de Policia
Militar, organizações que têm a seu cargo a execução das dUerentcs missões policlals-mllltares.
Art. 31: O Comandante Geral da Policia Militar, mediante aprovação do Ministério dÓ Exército,
poderá criar Comandos de Policiamento de Area

lCPAl, sempre que houver necesslcade de agrupar
unidades operacionais, em razão da missão e objetlvando a coordenação e controle dessas Unidades.
art. 32. As Unidades de Pol!cla Militar poderão ser das seguintes naturezas: Policia Mlutar, Policia de Guardas, Policia Rodoviária, Polícia c!e Radlopatrulha, Polícia de Trânsito, Polícia de Choque-e
Polícia Florestal.
Parágrafo único. As Unidades de Policia Militar
serão organizadas em Batalhões, Companhias, Pelotões e Grupos.
Art. 33. Outros tipos de Unidades de Polícia Militar poderão ser criados, de acordo com a legislação
especifica e se_!:undo as necessidades do Distrito Federal e evoluça'O da Corpoo-ação, ouvido o Ministério
do .Exército.
Art. 34. Os Batalhões de Polícia Milltar (BPMl
e as Companhias de Policia Mllltar (Cla. PM) poderão, em princípio, Integrar as missões de pollc!amento ostensivo normal, de trânsito, de guardas, de
radiopatrulha, de choque, ou de outros tipos de acordo com as necessldad.es das áreas respectivas.
Art. 35. Cada Destacamento Policial-Militar
CDST PMl, responsável pela manutenção da ordem
pública ou ações em áreas prédetermlnada.s, será
constituído de um Grupo PM, com efetivo variável,
de acordo com as missões de destacamento.

TiTULO III

Pessoal
CAPiTULO I.

Do Pessoal da. Polícia. Militar do
Distrito Federal
Art. 36. O pessoal da Polícia Mllltar do Distrito
Federal compõe-se:
I - Pessoal da atlva;
a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros
- Quadro de Oficiais Policiais~Militares (QOPM);
- Quadro de Oficiais Po!lcla!s-Mllitares de Saúde (QOPMSl;
bl Praças Especiais da Policia Militar, compreendendo
- Asplrante-a-Of!clal PM; e
- Alunos-Oficiais.
c) Praças Policiais-Militares (Praças PMl.
2 - Pessoal !na tlyo:
a) Pessoal da Reserva· Remunerada; e
b) Pessoal Reformado.
Art. 37. As Praças Pollclals-Milltares serão grupadas em Quallflcações Pollclals-Mllltares Gerais
(QPMG) e Particulares (QPMP).
§ 1.o A diversificação das qualificações previstas
neste artigo será a mínima ln dispensável, de modo
a posslbllltar uma ampla utll!zação das praças nelas
!ncluldas.
§ 2.o O Governador do Distrito Federal baixará, através de decreto, as Normas para a Quallflcaçüo Policial-Militar das Praças, mediante proposta
do Comandante Geral da Corporação, previamente
aprovadn pelo Estado-Maior do Exércltc.
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Art. 38. O pessoal civil da Polícia Mllltar compõe-se de:
·
a) pessoal civll, contratado em regime de CLT; e
b) funcionário público civil, lotado. na Corporação ou eventualmente colocado à disposição da Policia Mllltar.
OAP1TULO II
Do efetivo da Polícia Militar
do Distrito Federal

Art. 39. O efetlvo da Policia Militar do Distrito
Federal será fixado em lei específica - Lei de Fixação de. Efetlvos - mediante proposta do Governador
do Distrito Federal, ouvido o Ministério do Exército.
Art. 40. Respeitado o efetlvo fixado em !e! espe-.
CI!ica,. cabe ao Governador do Distrito Federal aprovar, mediante decreto, os Quadros de Organização
(QO) ; elaborados pelo Comando Geral da Corporação e submetidos à apreciação do Ministério do Exército.
T1'l'UOO lV
Disposições Transitórias e Finais
CAPtl'O'LO I
Disposições 'l'ransitórias

Art. 41. . A organização básica prevista nesta
Lei será efetlvada progressivamente, de acordo com
a disponibilidade de instalações, de material, de pessoal e de recursos financeiros, a critério do Governador do Distrito Federal, ouvido o Ministério do
Exército.
Art. 42. Os atuals Quadros de Oficiais Combatentes <QOC) e de Oficiais de serViços de Saúde
(QOSS), de que trata o Decreto n.0 41.095, de 8 de
março de 1957, passarão a denominar-se, respectivamente, Quadro de Oflc!als Policiais-Militares (QOPMl
e Quadro de Oficiais Pol!clals-MII!tares de Saúde
<QOPMS).
Art. 43. Ficam declaradD.s em extinção o Quadro
de Oficiais de Administração <QOAl e o Quadro de
O!lclals Especialistas. (QOEl, de que trata a Lei n.0
5.622, de 1.o de dezembro de 1970.
Parngorafo único. Aos atuais Oficiais dos Quadros de que trata este artigo é assegurada a· promoção no.s respectivos Quadros, de acordo com o efetlvo fixado pela Lei n.0 5.622, de 1.0 de dezembro de
1070, mediante o preenchimento das condições básicas
de acesso previstas no Decreto n.0 1.673, de 19 de
abril de 1971, do Governo do Distrito Federal.
Art. 44. Fica assegurado o acesso ao primeiro
e aos demais postos do Quadro de Oficiais de Administração e do Quadro de Oficiais Especialistas aos atuals
Subtenentes PM que, na data da entrada em vigor da
presente Lei, satisfaçam todos os requisitos para concorrer às referldils" promoções, de acordo com o De,
e:·eto n. 0 1. 709, de O de agosto del971, do Governo do
Distrito Federal.
Art. 45. Como decorrência do desenvolvimento
da Co1'porne,ií.o, poderá ser criada e organizada a Aca<'rmi~. d~ Polfcla Militar <APMl, por ato do Governadnr do Distrito Federal, destinada à formação, especlali2açüo, aperfeiçoamento e extensão de oficiais,
ouvido o Ministério do .Exército.
Parágrafo único. Enquanto não existir, na corporacão, a Academia de Policia Militar, a formação,
especllllliação e o aperfeiçoamento de oficiais serão
realizados em Polícias Militares dos Estados que possuírem escola de formação.

Art. 46. Poderão ingressar no Quadro de Oficiais Policlals-Militares, desde que haja interesse da
Corporação, deVidamente autorizados pelos respectivos Ministérios, Tenentes da Reserva não Remunerada das Forças Armadas, mediante concurso regulamentado pelo Governador do Distrito Federal.

CAPíTULO II
Disposições Finais
Art. 47. O Comandante Geral da Polícia Mllltar
do Distrito Federal, na forma da legislação em vigor,
p,oderá contratar pessoal clv!l para a prestação de
serviços de nature21a técnica ou especializada, bem
como de natureza geral.
Art. 48. Compete ao Governador do Distrito Federal, mediante decreto, a criação, transformação, extinção, denominação, localização. e estruturação dos
órgãos de Comando Geral, de Apolo e de Execução du
Polícia Militar do Distrito Federal, de acordo com ~
organização básica prevista nesta Lei e dentro dos
limites de efetlvos fixados em lei própria, por pro. posta do Comandante Geral da Corporação, após
apreciação do Ministério do Exército.
Art. 49. Os órgãos ckl Comando Geral e os órgãos de Apolo e de Execução terão as suas atribuições definidas elfl ato do Governador do Distrito Federal, mediante proposta do Comandante Geral dá
corporação, ouvido o Ministério do Exército.
Art. 50. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições relativas
Polícia Mllltar do Distrito Federal, contidas no Decreto-lei n.0 9, de 25 de junho de 1966, bem como as
demais disposições em contrário.
O SR. PREStiJENTE (José Lindoso)- Item S:

Discussão, em primeiro-turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 124, de 1977, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que altera a r<dação do art. I 10 do Código Nacional
de Trânsito, tendo
PARECERES. sob n•s 588 c 589, de 1977. das Comis·
sõcs:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e no mérito, pela aprovação, com voto vencido
dos Senhores Senadores Helvídio Nunes e Otto Lehmann; e
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas,
favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando discuti-lo, declaro
encerrada a discussão, ficando sua votação adiada para a próxima
sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 6:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidode, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 285, do 1976, do
Senhor Senador Itamar Franco, que estabelece critérios de
distribuição para o Fundo de Participação dos Municlpios,
tendo
PARECER,sobn• 65l,dcl977,duComissão:
-de Constltulçiio e Justiça, pela inconstitucionalidade.

Sobre a mesa, requerimento que serú lido pelo Sr. !•·Secretário.

t; lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 378, DE 1977
Nos termos do art. 310, ullncu c, do Regimento Interno,
rcquc:iro udinmcnto dn discussi.\o do Projeto de Lei do Senado
n• 285, de 1976, u fim de ser feita nu sessão de 3 de novembro próxi·
mo.
Sulu dus Sessões, 4 de outubro de 1977. - ltamor Franco.
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em face da falta de
quomm, o requerimento deixa de ser votado, ficando o projeto com
sua discussão sobrestadn.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada u matéria
constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vem de longe a criação de Universidade no mundo. Vem dos
Séculos XI e XII. Esta Universidade porém. estava refugiada nos
claustros, como lembra Anísio Teixeira. Eram centros de estudos
para monges e nobres. Estudos nu base principalmente da Teologia.
Preparava o clérigo, o doutor cm lei, c, por vezes, os médicos. Um
nobre - Inácio de Loyola - saiu de uma delas para fundar a
Companhia deJesus, com tantos serviços às causas da Humanidade,
A Academia de Platão, anterior, era, sob certo aspecto, um tipo destas Universidades. No Século XIX, porém, Humboldt, em Berlim, enfrentaria u tradição universitária, pura dar-lhe outro sentido. Nasceu
ai a Universidade contemporânea. E a Inglaterra foi lá inspirar-se;
como a Bélgica; como os Estados Unidos. f: o tempo das grandes instituições culturais de Oxford e Cambridge, de Paris. Coimbra, onde,
durante certo período estiveram realizando cursos mais de dois mil
brasileiros, era mais do estilo medieval. Aquelas eram as novas Universidades, em busca da verdade, enquanto as da Idade Média, difundiam apenas a verdade vigente, ou uma suposta verdade, Em
1952, diria o Cardeal Newman, fundador da Universidade de
Dublim:
"Para que existe a universidade? Para levantar o tônus
intelectual da sociedade; para cultivar o espírito público;
para purificar o gosto nacional; para suprir os verdadeiros
princípios que devem respirar o entusiasmo popular; para
dar largueza e sobriedade às idéias da época; para facilitar o
exercício dos podêres políticos c para refinar o intcrcurso so·
cial da vida privada."
Era a Universidade da cultura humanista.
Hoje, as Universidades, cm todo mundo, são centros de irradiação de ciência e centros de pesquisas. Também de liberdade. Não
uma liberdade de fazer sem saber o que faz, de querer sem saber o
que quer. Uma liberdade consciente; sempre mais consciente quando
vem da ciência da vida, ciência que dá o caminho do êxito. Liberdade
que, aos poucos, perde o conceito de dom individual para se tornar
dom coletivo. Não há mais a preocupação da liberdade minha ou
sua: mas da liberdade nossa. Liberdade que só tem sentido quando é
para o gozo de todos, cm beneficio de todos. Ou, ao menos, de uma
grande maioria, jú que, em toda comunidade há, sempre, uns poucos
que não a querem, ou a querem a seu jeito, A liberdade individual
destes, quase sempre estúpida, irracional.
Assim, a Universidade que defende a liberdade, que busca a
liberdade, parte de um conceito que se afirmou no estudo c na pcsquisn, do que representa ser livre. Com a distinção entre u verdade c a
inverdade. Entre o bem c o mal. Entre justiçu c injustiça. Liberdade
- insisto - que ni\o é n minha, ou a sua, mas a nossa. E minha c sua
quando desaguada no leito da comunidade. O adolescente se fez
adolescente, vindo do absolutismo da infância. ·Um querer sem
limites. O exigir o brinquedo do irmão. O poder fazer tudo. Aos poucos, porém, conscientemente, por um trabalho de uutocensura, ou

submissumcnte unte u uçi\o paterna, foi se alterando o conceito de
liherdadc. Jú não pode fazer o que quer, O ego, entretanto, não se
formu tão fncilmente; e ainda mais dificilmente, o superego, O conceito dc libcrdude do udolesccnte é ainda o conceito seu de liberdade, da
sua liberdude, Ajuda-o o ímpeto juvenil. Encoraja-o um ideul, nem
sempre bem annlisado, de moço. Dai as crises da mocidade em todo
mundo, crises em que silo pólos os rampi universitários. Crises que
tcmos de compreender. Impulsos que não podemos matar, mas refrear. ldeul que temos de encorajar. Compreensão que nilo é do nos-
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so dever de mais vividos. mais experientes. Comprecnsi'io sem aceita·
ção passivu: untes compreensilo com a chamada à reulidudc. Com o
conselho. O moço i:, normalmente, um bom. 1: sentirmos cssu bondade, e sabermos explorá-la no bom sentido, para o bem de todos. As
Universidades nilo podem matar o anseio de liberdade do jovem; é
que elas não existem, nilo podem existir, estacionam, parnlisum·se, se
não tiverem por base o principio de liberdade. Liberdade que ni\o é
apenas para o discente; mas para o docente também. O mestre tem
que ser livre. Livre na busca da verdade. Livre no transmitir conhecimentos. Livre no escolher a pesquisa. Livre no estimular a cultura,
Livre no descobrir as fontes melhores das tradições do povo.
Enquanto, porém, no mundo, impluntavum-sc pólos de progresso, que silo as Universidades, o Brasil-Colônia, e mesmo o BrasilImpério, se mostravam hostis à sua criaçilo, E "que, segundo Rodrigo
Otávio:
"a monarquia portuguesa não convinha o desenvolvimento intelectual da colónia, que queria conservar, como
reserva de todos os bens, mas nus trevas de uma ignorância
que lhe assegurasse submissão incondicional."
Queriam-nos cegos. Sem ver nada. Sem sentir nada. Nem a bele·
za da vida, nem a grandeza do saber, A ignorância que facilitaria o
domínio. E o Conselheiro Almeida, em Congresso da Educação que
se realizou em 1882, presidido pelo Conde d'Eu, diria que a Universidade era uma coisa obsoleta, E gritaria:

"Nós não podemos ter Universidade, porque nilo temos
cultura para tal. A Universidade é a expressão de uma cultura do passado, c nós vamos ter uma cultura do futuro que já
não precisu mais deh1."
Nós, porém, sempre tivemos tudo para ingressar na era universitária. Os jesuítas que nos colonizaram e nos educaram tinham, nos
seus colégios, embriões da Universidade, "Tínhamos a Universidade. mas não tínhamos u instituição", como se disse. A muito custo,
foram criados, no Brasil, os cursos médico e de direito. Com tal cui·
dado, ou prevenção, que a Faculdade de Medicina da Buhia foi, originariamente, um Colégio de Cirurgiões. E foi neles, nos colégios dos
jesuítas, como diz Anísio Teixeira, em sua admirável exposição de
unos atrás à Câmara dos Deputados, que "nós lavramos e construímos a cultura geral que o Brasil possui", E mesmo a República, inovadora naturalmente, de inspirução americana, reagiu à criação de
Universidades. Em 1920, entretanto, foi criada a primeira que só se·
riu implantada em 1937; em 1934, foi criada a de Silo Paulo. Anteriormente, duas tentativas, com as Universidades estaduais de Manaus e do Puranú, que cedo desapareceram.
Diz porém, o professor Valnir Chagas:
"De cinco existentes cm 1940, as Universidades já eram
doze em 1950 e dezenovc em 1955, todas ainda organizadas
pelo antigo modelo, Já cntilo, porém, sentia-se uma inquietação que partia sobretudo dos meios universitários mais recentes, inconformados com o acanhamento de um padrão que
nilo correspondia às condições sob que nasceram. Duas novas dircções descortinaram nesta fase: enquanto algumas
Universidades tendiam a restaurar u solução paulista de
1934, colocando no centro do sistema u Faculdade de Filosofia, planejuva-se a Universidade de Brasíliu em moldes que
lembravum a experiência lunçuda em 1935 no entilo Distrito
Federal. Mas u resistência prosseguiu invencível e, cm 1960,
iú existiam trinta e umu Universidades concebidas ao indefectível estilo de 1920,"
No fim de 1966,jú possuíamos, contudo, trinta c nove Universidudes e, em 1974, cinqUentu e sete, c cinco federações de escolas", A
Universidade cntilo plantada, como diz o Padre Vasconccllos, está
sendo ultrupussuda; mus só u Universidude que upcnus faz cultura,
ou desenvolve u cultura. E ucrescentu o presidente do Conselho Federul du Educuçi\o:
"A "open Univcrsity" existe nu Inglaterra desde 1969 c
os primeiros rcsultudos parecem encorujnr o prosseguimento
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da experiência, A 11 Univcrsidude do Ar", no Japão, criada
em 1971, dispõe de 127 milhões de dólares para a primeira fa·
se dn experiência. Nos EE.UU., a "University Without Wal·
Is" (UWW) agrupa jf1 25 instituições, "collcges", Universida·
des e tem, entre seus princípios, o de utilizar os melhores ele·
meOtos na sociedade que a rodeia, •'até mesmo educadores"

Um dos fatores porém, para nào se sair da rotina, é que não há a
autonomia univcrsitftriu. Com a dependência nilo se estimula o cspfri ..
to criador dos membros das Universidades. Docentes c discentes. ~
dif1cil, porém, à Universidade brasileira obtê-la, I! que não há auto·
nomia quundo hú dependência. Escolas c Universidades no Brasil vi·
vem presas ao Tesouro Nacional ou Estadual. E quem sustenta, im·
como diz o seu primeiro Relatório."
põe. Os professores são escolhidos por processo ditado pela União.
Não é o ensino por correspondência que, tempos atrás, medrou Os cursos são aprovados pela União. Os currículos são organizados
no Brasil, mas um ensino aberto. Aprende-se o que se quer aprender; pela União. Até um vicc-diretor da unidade ê: nomeado pelo Chefe
de Governo. Não há, assim, autonomia. Enquanto isso, as grandes
torna-se técnico que se deseja ser.
Universidades do mundo, as mais prestigiadas, não têm vinculação
A verdade, entretanto, é que vivfnmos, até então, sob a inOuên- com o Poder Público. Seus recursos vêm de doações, sem imposição
cia de uma cultura importada, principalmente a européia; quando o do doador; quando muito a vaidade do nome na fachada da sua
ideal éu formação da cultura nacional. E, nessa época, as Univcrsida· biblioteca. Entre nós há até o concurso de habilitação unificado, o
des outras do mundo deixaram de ser centros de cultura, ou de irra· que não deixa de despersonalizar a instituição.
diaçào da cultura, para se tornarem, sob a inspiração alemã, centros .
Mas, se as nossas Universidades ainda não chegaram ao ponto
de pesquisas. E diz, com carradas de razão, Anísio Teixeira que "a
desejado,
é que há também, problema com o mestre e com o aluno,
Universidade só será de pesquisa quando passar a formular a cultura
que vai ensinar". Não é a aceitação passiva do que está sendo firma·
Nas grandes Universidades do mundo, o mestre é buscado entre
do; mas a confir.maçào, ou a contestação. Mas, para isso, a Universi- os mais capazes. Sem processo seletivo. O grande mestre se afirma
dade terâ que perder a característica de oligarquia de professores. Eu pelo seu trabalho. Os livros publicados; as conferencias feitas. Eles
sou a verdade, e pronto! Centros de difusão de conhecimentos, de não sofrem o julgamento de uma banca examinadora. E se, na práti·
formação da cultura; por isso mesmo é que a partir de Elliot, de Har· ca, não se revelaram à altura da missão, t: rescindido o seu contrato,
vard, a biblioteca passou a ser a peça mais importante da Universida· e cedem o lugar a outro. Há grandes mestres que deixam o ensino
de. No Brasil, até há bem pouco, criavam-se Universidades sem a cxi· por conveniência própria, passando à empresa privada, ou a centros
gência de biblioteca. Esta viria depois; se viesse.
de pesquisas; outros que se vinculam para sempre à instituição pela
O importante, o essencial, porém, a meu ver, para a existência capacidade que continuam revelando, ou pelo amor que acabaram
de uma Universidade, para a sua vida, é que haja espirita univcrsitá· lhe devotando. Fazem parte do patrimônio universitário. Não há
rio, sentimento universitário, unidade universitária, com base naco- vitaliciedade. ~-se mestre enquanto se revela condições e qualidades
munidade.(; esta coisa que não se apalpa, mas se sente. (;a fusão de de bom professor. Já entre nós a situação é outra. O diplomado
sentimentos. (;o interC'ambio de propósitos. ~um ideal; o ideal uni· ambiciona ser mestre c se inscreve cm um concurso. Dentro da carref..
vcrsitário. Em que professores e alunos se unem, se dilo as miles, se ra hoje adotada. Não se apura se ele possui aquela condição essencial
misturam no mesmo trabalho, sonhando os mesmos sonhos. Este es· no bom mestre, u capacidade de se dar por inteiro à missão. De saber
pirite, este ideal é que faz a distinçiio entre Universidade c federação se dar. Vejam que digo missão, c não função, porque a função do
de escolas, como há algumas entre nós. Nas federações vivem as esco· professor é, em verdade, uma missão. Consegue-se a cátedra, e, cm
las, cada qual às próprias custas, sem traços de união, a não ser a do alguns casos, Deus sabe como - Deus e nós - silo poucos os que
comando através do Reitor. São unidades escolares que nilo se mistu· mantêm, pelo resto da vida, o espírito de missionário. O professor,
ram; professores que, às vezes, não se conhecem; alunos que não se que é advogado, está com a atenção mais voltada para o escritório; o
identificam com os mesmos propósitos. As federações são a soma de professor, que é mi:dico, mais preocupado com a clínica. Mesmo
partes, ou de membros, sem um sistema nervoso central: as Universi- com o tempo integral, ou a dedicação exclusiva, há os que buscam,
dades são um todo, em que, para ficarmos no dado Osiológico, há nesse regime, apenas o salário melhor. Para o professor do 3• Grau,
um sistema endócrina que interliga as unidades. Como que as cspre· ou de Curso Superior, não há preocupação com a didática; como que
mcm umas contra as outras, eliminando arestas, jâ não produzindo cssn disciplina- ou esta Ciência c Arte - existe apenas para o mcs·
atritos, Universidade sem espírito universitário só o é no nome; arites tre·escola. A didática na Universidade é a adotada por cada mestre.
federação de escolas. E esse espirita universitário ó parte do espirita ~ o sou processo. ~a sua maneira de ser. Ninguém pensa que há um
comunitário: l: a própria comunidade. Alunos e professores trazem processo científico de transmissão de conhecimento, uma força de
para esta os anseios e as aspirações daquela; e levam para a comuni· comunicação, ou de realiznção de pesquisa. Ora cxtroverdido, ora
introvertido, Há mestres que, no ensino prático, não dão valor ao
dade as conquistas da ação universitária.
fa:er, como se tudo se limitasse ao ver. Esquecem-se que há, em nula,
As Universidades brasileiras não chegaram, porém, ainda, ao manipulnçilo, aplicação de processo, realização de trabalho, onde a
nível desejado. Têm melhorado, umas mais, outras menos. Mas têm repetição, umu, duns, dezenas, centenas de vezes, é essencial. O ensj ..
melhorado.
no hoje, sob esse aspecto está melhor, bem melhor; mas sou do tem·
~que não houve, até agoru, como retirar de vez, de quase todas po em que apenas 1•íamos o exame, ou viamos a operação. Como se o
as Universidades brasileiras, u finalidade fábrica de doutores. A bus· ••er fosse tudo; ver que é quase nada. Mesmo na transmissão de
cu do canudo de papel apenas, da canção popular. Defeito de forma· conhecimentos, há professores que tomam, como diminuição do seu
çào de nossa sociedade e defeito de formação dos nossos mestres. O mérito, a repetição da noção. Dada uma só vez, pode ter sido dada
pni com nlguns recursos só sonha com u possibilidade de ter um filho num instante de descuido, ou desatenção do aluno. E é preciso rcpc·
doutor. Pouco importa que um doutor inútil, ni\o preparado para a tir, principalmente a noçilo ou dado importante pura o conheci·
profissão que busca. Mas de anel no dedo e o titulo no cartão de vis i· menta humano. ~ que os mestres, de um modo geral, não acreditam
ttl. No tempo do Brusii-Colônia, e mesmo no Império, era o sonho nu força da didática, dessa Ciência da Educação. E se perdem nu roti·
de se ter um filho pndre. Hoje, em vez da sotaina, a becu. Doutores nu. E quando se perdem, quando já nilo sentem amor ao ensino, pra·
sem conta que nilo exercem u prolissilo, ou que se fuzem, ou vivem, zer de se dar ao aluno, u vitaliciedade os prende à cátedra. Incapazes,
no comércio c nu luvouru. Podium ter sido economistas, ou ngrôno- mas presos. Deficientes, mas inafnstávcis. Deles que ainda possuem
mos, ou veterinúrios. Mus não: preferiram médico, ou buchnrel, ou o mérito de delegar u um auxiliar, ou assistente, a missilo que cru sua;
engenheiro. Sem vocnçilo, chegaram no fim do curso, Deus sabe co· outros que nem isso fazem. Como que temem se dar um atestado de
mo. Aos trnncos e hnrruncos. E os pnis, principnlmentc, u impu rem incupucidade, ou de j(J ni'lo cupnzcs. O mestre tem, ussim, e grande,
de orgulho nu grnndc noite cm que o filho se fez doutor. Em verdade, suu responsabilidade nu deOciênciu do Ensino Superior. Há cátedras
que jú ni\o existem; hii departamentos, cm verdade, que nilo funcio·
alguns ni\o chegaram a doutor Fulnrro; untes npcnns n seu Fulano ...
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num. Mas a culpa no chamado "descalabro do ensino" não é só dele:
!';que não há, ati: aqui, um bom critério seletivo paru chegar à
também dos alunos.
escola superior. Os concursos de habilitaçilo nem sempre habilitam a
Ainda não chegamos ao ponto, no Brasil, da escolarização até coisa alguma. E não me tomem Vossas Excelências como pessimista:
os JS anos. Entre nós apenas o Ensino Primário é obrigatório para apenas conclusões de um velho observador que sente u vida, que vive
todos, dos sete aos quatorze anos, sendo gratuito somente nos estabe· a vida. Mas uqueles concursos nem sempre habilitam. E tenho pura
Jecimcntos oficiais. ti o que dispõe a alínea II do§ 3• do art. 176 da mim que o vestibular do meu tempo, apesar de sujeito à praga do
Constituição. Mas obrigar como se o Poder Público não põe escolas pistoliio, selecionou melhor que hoje. O computador está mntando
11 disposição de todas as crianças naquela faixa etária? Dificuldade tudo. Por incrível que pareça, mas estã matando. Já não se raciocina.
que é intransponível nas regiões de baixa densidade demográfica. E Tudo é proce<Samento de dados. As perguntas são numeradas, para
unte à pobreza nacional. E diz Hervê Carvier:
a resposta certa a ser assinalada por um X, que o menino endiahrado
- "O desafio agora é a escolarização total até aos dezoi· procura descobrir no dado ou no brinquedo de una, duna, cena,
to anos. Ela já alcança 80% dos Estudos Unidos, no Canadá e :carena... A adivinhação. E o cartão assinalado vai ao computador
no Japão; varia entre 60 e 80% na maioria dos países euro· que dá a ordem dos classificados. Claro que o adolescente que
peus. Para a classe de idade dos 20-24 anos, as taxas de escola· estudou, lê, reli: a pergunta c raz o seu sinal conscientemente; muitos
rização também estão progredindo. Na União Soviética, 23% porém, ao se findar o tempo, - ou antes disso - apelam para a
dos jovens de 20 a 24 anos são estudantes; na Suécia 22 5%· coluna do meio de uma nova loteria esporti••a... Nada mais de
na Holanda, 21,3%, na Bulgária, na França, na Alemn~hu: , dissertação, nem provas de Português. A solução ainda runcionou,
15%, no Reino Unido, 14,2%".
embora a seu jeito, quando o número de vagas buscadas era inrerior
Terminados, porém, os cursos de J9 e 29 Graus, está o adoles- ao número de alunos que concluíram o 2• Grau. Com a expansão do
cente em condições de ingressar em escola superior. Em 1968, para ensino superior porém,- uma quase explosão - há, no momento
175 mil adolescentc'S que concluíram o 2• Grau, existiam 89 mil va- pouco mais de um aluno inscrito no concurso de habilitação para
gas nos Cursos Superiores; já em 1971, para 261 mil concluintes, 222 uma vaga; tudo mudou.
mil vagas: em 1973, 347 mil para 370 mil; e em 1974, 395 mil
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me honra com
concluintes para 344 mil vagas. Em I963, nos Estados Unidos, para
um aparte?
cada mil alunos matriculados anteriormente, à época própria, 170
chegaram 11 Universidade: na Inglaterra 98 para mil; e na Rússia 70;
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Pois não.
no Brasil, segundo o Censo de 1964, em 1.515 meninos matriculados,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• aborda
à época própria, somente lO chegaram à escola superior! Em I974,
para 395 mil concluintes do 2• Grau, 344 vagas em escolas · assunto da maior relevância e vai me permitir concordar com V. Ex•
superiores, 1.15 para cada vaga. Estes números, porém, são relativos. a respeito do computador. Mas, a massificação dos vestibulares para
Com eles não estou querendo dizer que houve vaga para todos. !'; ingresso no ensino Superior colocou o mecanismo escolar na
que: h:'l cursos com demanda m•1ior, com maior procura de: alunos e, contingência total de usar o computador. Basta que se diga que, para
mesmo com as opções que a inscrição permite, acabam alguns fi. uma vaga em universidade brasileira, concorrem cem candidatos.
cando sem a possibilidade do acesso. Por outro lado, nos grandes Então, não há outra maneira senão usar-se o computador. Reconhe·
centros a procura é maior, ficando grande número de adolescentes ço que no passado, quando não havia o computador, o exame era
mais seletivo; dava oportunidade, inclusive, de o examinador identi·
sem c\nssilicaçào.
ficar, numa má resposta do aluno, apenas a decorrência de um esta·
De~it:s conc\uintes, porém, a quarta parte mais ou menos é de
candidatos que não fizeram um 2• ciclo regular: são os concluintes do de espirita e um fenômeno de natureza psicológica, uma perturba·
vindos dos cursinhos. E esses cursinhos, a meu ver, estão contribuin- ção emocional. Então, dava o examinador, uma oportunidade ao
do, de modo geral, para baixar o nível dos alunos que se matri· aluno. Sentia que o aluno estava habilitado,' de fato, para ingressar
culam em escolas superiores. Eles tiveram e têm a finalidade de am- na Universidade. Mas, não há outra maneira senão razer-se pelo
parar aqueles que, à época, não puderam fazer um curso regular; a computador. E não prejudicou só a seleção para o ingresso na univer·
verdade, porém, é que eles, os cursinhos, na sua maioria, não passam sidnde; prejudicou, de um modo geral, a cultura, porque, hoje, por
de casas de negócio, como uns poucos colí:gios também o são. Têm exemplo, se um Senador quer razer um discurso, o computador lhe
sido um mal, um mal inevitável na conjuntura nacional, sempre sur- rornecc os dados especificas, os subsídios indispensáveis à rormula·
preendente e sempre contraditória. Cursinhos que, segundo o Prof. ção do seu trabalho. Já, antigamente, os preparativos, a pesquisa
Valnir Chagas, "representam um imenso retrocesso na formulação parn um discurso, um livro, para um trabalho intelectual qualquer
adequada dos problemas mais urgentes das Universidades brasilei- exigia, do autor, a leitura do livro todo. Então, no passado, se tinha
uma cultura geral muito melhor do que a que se tem hoje,- natural·
rus".
A entrada para a Universidade é o sonho da maioria dos moços. mente, no campo de Humanidades. Mas, não vejo como tirarmos o
Claro que nem todos alimentaram a esperança de lú chegarem, os computador da Universidade. Infelizmente, não hít outro meio, ten~
carentes de recursos, por exemplo. Os necessitados de cedo • do cm vista, repito, a massificação do vestibular.
enrrentam u luta poJa vida. E com isso se perdeu, no anonimato do I•
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Não sou tontra o
c do 2• gruu, muito valor, muita promessa. E o Estado i: o responsá- computador mas acredito que ainda se poderia tentar o processo
vel porque isso assim se venha verificando. A criança que revela qua- antigo. Mns, pura mim, pobre mestre-escola, í: uma honru receber o
lidades na escola primáriu, ou do primeiro grau, precisa ser olhada, aparte de um Magnifico Reitor. E V. Ex• verá n conseqUência dessa
nu sua roupinha surrada. ou num pé apenas calçado. O Estado não técnica de processamento de dados.
pode dcixil·la perdidu, como muis uma, na multidilo dos que nuda rc·
O Sr. Murllo Paraíso (ARENA- PE)- Permite V, Ex• um
vela rum, c que cedo estarão sendo chamados u colaborar no orça.
mento doméstico. Ao menino que revela qualidade, o Estado, npurte'!
convencido de seu dever, tem que tomá-lo, às suas custas, para tocáO SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Pois nilo.
lo pura a rrente. Isso se o ensino profissionulizunte não lhe abrir de
O Sr. Murllo l'uruíso (ARENA- PE)- Ainda a respeito do
Jogo, ncssu quadra. possibilidudes de vida i\s próprias custas, com
trabalho menos solisticudo, é verdade:, mus trabulho sempre em computador, gostariu de ilustrar o ponto de vistn de V. Ex•, chn·
ravor da coletividade. Profissional de grau médio que, udiunte pode mnndo n atcnçi'lo p:~ra o seguinte: uma pergunta pura a qunl sejam
retomar sua caminhada, em busca de umu formuçilo superior. A previstas S respostus, qualquer pessoa totulmc:nte ignorante no ascntrudn na Universidade. entretunto, nem sempre tem sido uma boa sunto tem 20% de chuncc de acertar: até anulfutH:to. O que,
evidentemente, nüo ocorre riu se o processo fosse o trudicionul.
entrada. E, hoje, ainda menos que ontem.
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O SR, RlJY SANTOS (ARENA- BA)- Everdude! E muito
obrigado a v.~·
Em 1974, concluindo o 29 grau existiam 395 mil alunos para 344
mil vagas. Nilo se deu, assim, a solução classincutórin: em verdade,
estavam quase todos habilitados. f! com ruzilo que pondera o Padre
José Vasconcelos, Presidente do Conselho Federal de Educaçilo:
"Os efeitos desta maneira de entender o vestibular não
se nzcram esperar. Além da visível deterioruçuo da qualidade do ensino, u ngura do excedente foi substituída por outra, menos ruidosa porém muito mais cara: u do repetente.
Bastará um outro exemplo.
Numa das nossas maiores Universidades, um de cada
cinco dos 15.000 universitários é repetente, uma ou várias
vezes, da mesma disciplina. Em uma de suas unidades de
ensino, dos 2.910 alunos, 900 já deveriam estar formados. Em
outra, de 671 alunos, 165 tém freqUência irregular c 431 suo
repetentes. E no Instituto de Biologia há quase 100 alunos
repetindo u mesma disciplina pela quarta vez.
Na mesma Universidade, e ainda segundo dados pelo
seu Núcleo de Assessoramento Pedagógico, o Instituto de
Ciências Exulas, de 1971 a 1974, duplicou o número total de
suas matrículas, sem aumento de vagas iniciais~ passou de
1.420 a 2.910 alunos, incluindo neste total os repetentes, que
representam mais de 50%. E dizer-se que o fato se dâ em
Universidade Federal, gratuita por tanto, para onde quase
sempre se encaminham os primeiros colocados nos concursos
vestibulares".
Até ai, o Padre José Vasconcelos.
Há atualmdnte um peso eliminatório, abaixo do qual o aluno é,
de Jogo, desclassincado. Este peso, porém, é muito baixo, é quase
zero, o que vale dizer o que nada respondeu.
Ora, com esse critério de seleção, não há possibilidades de haver
classes homogêneas. Há alunos capuzes, regulares e maus em todas.
Não terá, assim, o professor como levar, igualmente, n todos eles, a
noçuo que deseja dada. Um dos alunos se apercebe, outros
parcialmente, e outros nada. O bom professor, o professor zeloso
acabará um reexplicador de lições em termos de compreensão pelo
denciente. E se fala, e se tem que falar da má qualidade de ensino
superior. Como se dizem cobras e lagartos do segundo e do primeiro
grau.
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dedicação uo estudo deve ser exclusiva. O rendimento escolar de
quem trabalha o dia todo pura estudar à noite nào pode ser nlto. Não
há soluçuo, porém, para o problema, ante u pobreza nacional c a
debilidade dos recursos públicos. Insisto em que o normal seria o
Estado pagar no que revelou capacidade, para ser apenas estudante;
sabemos, porém, como us idéias nobres envilecem no meio nacional.
O "pistoluo" entra em campo, e os capazes suo preteridos pelos
protegidos. Os empréstimos pela Caixa Económica. u juros baixos e
prazo longo- o crédito educativo -podem contornar o problema.
A medida, porém, é bem recente para se saber do êxito buscado, que
acredito certo.
Tentou-se minimizar o problema com o ensino gratuito superior: o do primeiro grau jú o é, obrigatoriamente, por imposição
constitucional, embora nem sempre o seja. O do segundo é pago
como em muitu escola e Universidade; o ensino nas Universidades
onciuis nada custa ao estudante, Está certo porém isso? Há um
clamor~ em vários setores contra o ensino superior gratuito. Alega~se
de início que não o sendo o colegial, não haveria razão para o superior o ser. Diz-se entretanto, de outra parte, que só chega à Uni ver·
sida de o adolescente filho de pais com recursos. E, na maioria dos cn·
sos, i: assim. E me coloco entre os que se batem pelo ensino universi·
tá rio pago. ·
A Universidade, pori:m, não é uma simples fábrica de doutor.
Doutorzinho ou doutorziio. No meu tempo de estudante era assim;
hoje, todavia jú não o i:. Ou não deve ser. A Universidade prepara
técnicos: já não fabrica doutores, Técnica diu-a-dia muis diversili·
cada. Numa Universidade americana silo preparados mais de du·
zentas categorias de técnicos, entre nós vinte ou trinta e tantas. Mas,
para a formação de técnicos, no lado do ensino, faz-se também
pesquisa. Só será bom pronssional se aprender a pesquisar. ~ que,
mesmo para o viver, u coisa que parece: ser a mais simples do mundo,
temos que estar sempre pesquisundo, buscando o certo, o moral, o
menos imperfeito, o mais útil à vida. Analisando sempre. Assim, Uni·
versidade que não pesquisa nilo é Universidade; volta à situação pri·
mitiva de fábrica de doutor. Mas. como disse Pourochet Campos:
''A autc!ntica Universidade dos nossos dias coloca na
compreensão do homem os anseios do seu ser, a sua
preocupução principal. E usa a Cií:ncia c a Tecnologia a ser·
viço da vida e do bcm-estar humano."

Hoje, há, em todo mundo, uma preocupação do empresariado
Venho do tempo das vacas magras. Quando eu completei dez com o trabalho da Universidade. Nuo é pura obter doutor. mas pura
unos de idade- o mais velho dos irmãos- meu pai achou de fazer aliciar técnicos, ajudando a formá-los, fazer pesquisa do seu in·
o sacrifício de me mandar para um colégio interno, em Salvador. teresse. Este empresariado leva mesmo até à escola dados sobre o
Bem sei o que isso lhe custou e aos meus irmãos menores. Naquele .mercado de trabalho. As grandes empresas gastam fortumts em
tempo, só na Capital se podia fazer o curso secundário; e, conclufdo pesquisa, nos seus próprios laboratórios. ou nos centros universi·
este, entrei para a Faculdade de Medicina. Nilo havia, à época, ensi· tários. Só u IBM aplica mais de 12% do seu orçamento em pesquisa.
no superior gratuito. Na Faculdade de Medicina da Bahia existiu, Mas, pura o ntendimento da necessidade social ou económica da
porém. u Sociedade Acadêmica Alfredo Brito que, em casos espe· comunidade, u Universidade tem que se tornar aberta. Ela nuo pode
cinis, pagava a despesa do aluno nu Escola, com o compromisso continuar umu "torre de marfim" u serviço de uma elite que, pouco a
deste devolver a quantia com que se benenciou, logo a clfnica lhe pouco. se mas.riflca. Ela tem que se ubrir, como. por exemplo, a
assegurasse condições. Ao nm do meu curso, integrei a direçi!o da quem j{l fez o ensino profissionalizante do 2Y gruu. aprovei tunda ní,
Sociedade c, curioso que sou, dei um balanço nu assistência que de certo, qualidude ji1 revelada nos cursos. Vocucào. Interesse pelo
então fazfamos; e, para honra da mocidade daquele tempo, rnrfssimo trnbalho. Gosto pela pesquisa.
o que não saldou o seu débito untes do nnal do seu primeiro ano de
As nossas Universidades nuo chegaram ainda ao ponto
vida pronssionnl. Atualmente, todavia, há duns questões que, a meu desejado. Sem uutonomiu, nUa pussnm, por vezes, de uma repurtição
ver, transtornam a vidu universitllria: umu t: u do ensino grutuito: ou- pública, cm que certos professores dão aulas como quem informa
trn é n do estudante que trabalha.
processos, numu rotinu que cstcrilizu, Universidades que: nilo se
As dinculdades da vida sempre crescentes fizeram com que o es· ubrem por inteiro Upesquisa e nlio se esforç~1n1 por criar a culturu
tudante passusse a trabalhar cedo; alguns deles, ati: com os pais em nacionul: que ni1o vivem atentas à condiçi1o du terra u que servem;
condições de sustentú·los no estudo, passaram a trabalhar. Assim, o que não tí:m u liberdade como meta. Est;lo melhorandtl, porém, lcn·
número dos que vivem cm função pública, ou empresas privudus, é tumcntc, mus melhorundo. E chegaremos au ponto desejado. 1': o que
enorme, e isto cria dinculdudes uo ensino. A Universidade ubertu espero, como, acredito, todos nós. (Muito hcm! Palmas.)
surgiu como umu solução pura esse grupo de estudantes, como os
O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso) - Concedo a paluvru no
cursos noturnos. Soluções precárias, entretanto. O estudante deve
ser apenas estudante. ~ o ideal que seja sempre estudante. Sua nobre Senudor Marcos Freire.

I

5354 Quarro-felra 5

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE ,] REVISÃO DO ORADOR. SERÁ
PUBL!CtiDO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Com n
pulavru o nobre Senador llumar Franco. (Pausa.)
S. Ex• desiste du palavra.
Concedo a puluvra no Sr. Senador Murilo Paraíso.
O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não creio que esta Casa se diminua, senão que se engrandeça,
com a abordagem do assunto que passo a fazer.
O Parlamento é um corte transversal na sociedade c o Senado
Federal é u representação do Estada Federativo do Brasil, quando
todas as unidades estão niveladas pelo igual número de rcpresentan·
LCS,

O parlamentar, no desempenho sempre honroso c dignificante
do seu mandato, poderá focalizar assuntos políticos, técnicos,
científicos, culturais, sociais, cconômicos, mas nunca deverã se
afastar, na sua linha de conduta, das aspirações c dos anseios sempre
legítimos do povo que ele representa.
~ bem verdade que, em certos momentos históricos da vida de
uma nação, essas tendências populares silo traduzidas numa
predominância pura um dos setores acima citados.
Em outras oportunidades, essas tendências silo mais
abrangentes c concentram, por exemplo, no mesmo nível de
;interesse, o social, o técnico, o cconômico e o poHtico.
Um ponto, todavia, i: sagrado: quando o Parlamento dessas ten·
di:ncias se afasta é como se estivesse connitnndo com o povo, abdi·
cando das próprias prerrogativas que a delegação popular lhe
confere.
Razão porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a tribuna desta
Casa tem que estar voltada para os 360 graus da problemática
nacional.
Não há um problema, não hã um assunto que seja impertinente,
quando focalizado da tribuna desta Casa.
Como é do conhecimento dos meus ilustres pares, sou um
homem de formação técnica tendo por isso sido atraído tantos vezes,
o que muito me desvanece, para o exercício de cargos públicos no
meu querido Estado de Pernambuco. Mas também possuo uma
form;lção politica que, modestamente embora, sempre se revelou nus
minhas constantes ~reocupações com os problemas da Região Nor·
deste t: ~.:om os destinos da minha Pátrin.
Com essa conceitual;ão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ocupo
hoje a tribuna do Senado, no pressuposto de que estou traduzindo o
pensamento de todos os brasileiros, para fazer a exaltação de um dos
maiores lideres populares do mundo inteiro, nos dias atuais, aplaudi·
do e consagrado por tantas e tantas nações, que i: o brasileiro Edson
Arantes do Nascimento.
Quem não se comoveu sábado último, ao ver pela televisão suo
despedida do futebol mundial?
Quem não se sentiu profundamente grato tis vitórias que cre
conquistou para o Brasil, em sucessivos campeonatos desse esporte?
E, Sr. Presidente, o que i: mais importante, numa hora de tanta in·
digi:ncia de amor, de paz e de fraternidade entre os povos, o ponto
básico de sua mensagem dirigida a todo o mundo foi o convite pura o
amor. Três vezes pronunciou u palavra nmor, na consciênciu de que
este i: o sentimento superior que nivela todas us criaturas humanas c
que é o cuminho pura a ~az universal.
Finalmente, com~letou a sua bela mensagem com um apelo
para que se cuidasse das crianças, o que revela a sua sensibilidade
humana e u sua preocupação com a construção do mundo de
umunhü.
Paru connrmar a dimensão universal por ele conquistadu, eis
que a Orgunizuçilo das Nuções Unidus lhe confere o titulo de
Cidadão do M11ndo.
A ONU, nu seriedade do comportumento dos seus eminentes
representantes, abriu as suas portus pum receber o brasileiro Pelé,
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conferindo·lhc, com toda a solenidade, um titulo que poucos
reccheram ati: hoje na vida daquela instituição.
O Brasil também reconhece a açilo diplomática indircta por ele
desempenhada, dentro da sua simplicidade c da suo humildade,
quando projetou o nome da nossa Nação em todas as partes do mun·
do, chegando mesmo ao extremo du verdadeira consagração popular
que foi a festa da sua despedida.
Ele que, negro, conquistou a simpatia, o apreço e a admiração
de um país amigo do Brasil, mas que, por motivos inuprcciâvcis no
momento, ainda mantém o preconceito racial. Até essa barreira o
brasileiro Pclé ultrapassou e venceu, o que orgulha todos nós seus
compatriotas.
Compreendam, portanto, Srs. Senadores, que .tinha razão ao
dizer, no início destas palavras, que o Senado somente se engrandece
ao prestar cm nome do povo brasileiro uma homenagem a essa
figura excepcional que é Edson Arantcs do Nascimento.
Não creio que haja divergência nesta Casa. Pelo contrário. estou
seguro de que haverá unanimidade na aceitação da minha proposta
agora feita, no sentido de que o Senado Federal promova uma sessão
especial para homenagear o notâvcl brasileiro, hoje cidadão do mundo, Edson Arantes do Nascimento, quando de sua volta ao nosso

Pais.
~ o requerimento que faço à Mesa, nos termos regimentais.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Nobre Senador Murilo Paraíso, a Presidê:ncia solicita a V. Ex• que formalize o
requerimento solicitando a realização da sessão especial c o encaminhe à Mesa. Lembro a V. Ex• que, rm.;. termos do art. 22 do
Rcgiruento Interno, a proposição deverá conter a assinatura de no
mínimo seis Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José Sarney.

O SR. JOSE SARNEY PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguin·
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senado·
res:
A data de hoje marca uma época fulgurante na história humana.
Há 20 anos, precisamente no dia 4 de outubro de 1957, o mundo
inteiro era sacudido por uma noticia que pôs em perplexidade todos
os povos da terra: a Rússia tinha posto cm órbita, o famoso
~~sputinik·l'\ o extraordinário satélite que repetia a cada passagem
por determinado lugar aquele indefectível "bip·bip·bip", que se rcpc·
tia u cada 95 minutos, sinal de que ele dera uma volta completa cm
torno do globo terrestre.
A Rússia inaugurava a Era Espacial e punha o mundo
boquiabeno e perplexo ante sua façanha tecnológica.
O "Sputinik", de 83,5 quilos de peso, com 58 centímetros de
comprimento, munido de quatro antenas de três metros, causava
admiração em todos os países.
Sua velocidade em torno da Terra, a 28.800 quilômetros por ho·
ra, numa altura de 884 quilômetros, duvu vertigem a quem pensasse
no sucesso causado pelu tecnologia avançado da Rússia.
A façanha repercutiu mais profundamente nos Estudos Unidos,
que tinham que aceitar, que, com aquela proeza, u Rússia se lhe
avantajam em conquista, abrindo u cru dos satélites artificiais c
conquistando umu posição que o tempo iria consugrar.
No seu comunicado, a Rússia adiantava: "Os sinuis suo emiti·
dos nu forma de mensugens telegráficas, que duram 8 dê:cimos de
segundo, com intervalos de três décimos de segundo".
"A possibilidade do vão cósmico com u utilização de foguetes
foi demonstrada cientincamente pela primeira vez pela Rússia".
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"0 lançamento bem sucedido do primeiro satélite construido
pelo Homem é uma contribuição preciosa ao cabedal da ciência e da

I -Temos, todos nós, conhecimento de um velho desencontro
que existe ne.1te Pais entre os homcms de empresa -aqueles que se

cultura humanas".

empenham nu implantação ou desenvolvimento de projetas indus·

A 3 de novembro de 1957, sobe aos céus o segundo "Sputinik",
com SOR quilos de peso, o que demonstra o grande empuxo do foguete, que o transportou.
Antes do terceiro, cm 15 de maio de 1958, já os americanos
haviam respondido com as façanhas do Exploror I, o Vunguard c o
Explorcr 11.
Os Estados Unidos caminham para a Lua, com seu programa
da Apoio GEMINI e da APOLO.
E cm 20 de julho de 1969, os americanos Armstrong c Aldrin, na
APOLO li, atingem a Lua c põem o pé no satélite terrestre, abalando
o mundo com feito extraordinário c quase inacreditável.
Estava desrt:ita, para sempre, a superioridade russa sobre os
foguetes amcricanos,.que dominavam, sem sombra de dúvida, o espu·
ço sideral com suas façanhas culminantes.
Seu famoso foguete Saturno, de 115 metros, tem um empuxo
que balou todos os foguetes russos c conseguiu colocar em órbita lO·
das as cápsulas então lançadas pelos americanos.
A partir da APOLO 12, o munoo se acostuma com a descida na
Lua.
Em 7 de dezembro de 1972, a APOLO 17 regressa à Terra com
mais de 100 quilos de rochas recolhidas no solo da Lua, o que encheu
o mundo de satisfação com a grande conquista que positivou a
superioridade americana.
Antes, em 14 de maio de 1973, os americanos colocam no espa·
ço o laboratório espacial com 100 toneladas de peso, 36 metros de
comprimento e 358 metros de espaço útil, abalando o mundo.
A SK YLAB era tripulada por Conrad, Kerwin e Wcitz, que passaram 28 dias no espaço dentro do laboratório.
A SKYLAB-3 sobe cm 28 de julho de 1973 e sua tripulação,
formada de Garriot, Bcan e Lousma, fica no espaço 59 dias. Uma outra tripulação permanece no ar 84 dias, fcltmada por Carr, Ginbson e
Pague, permanecendo quase três meses 'em pleno espaço.
Em julho de 1975, os americanos e russos acoplum a SOYUZ c
APOLO, num feito astronautico inesqucclvcl.
Jú este ano, os americanos lançam os VOYAGER I c II, a cami·
nho de Júpiter c Saturno. Isto em 20 de agosto de 1977, num feito
empolgante.
Vinte dias depois, segue a VOY AGER II, que tentará atingir
Urano cm 1986!!!
Em 1979, os Estados Unidos lançarão o satélite INTERSALT·
5, que conterá equipamento que permite o funcionamento de 12 mil
canais de voz e 4 canais de TV.
E já os Estados Unidos estão testando, em 1977, o TÁXI
ESPACIAL lançado de um BOEING 407 c que já aprovou, nas duas
expcrii:ncias feitas, que vai ser o veiculo das lutaras conquistas espa·

trinis - e os órgãos burocráticos, de cujo sinal verde dependem os
ditos projetas,
Nosso Pais, sem sombra de dúvida, progrediu bastante nos
últimos unos, fortaleceU sua estrutura industrial, modernizou·sc,
mas, inexplicavelmente, cm contraste com essas mudanças positivas,
deixou de ocorrer até agora o desejado processo de agilização de sua
burocracia. Continuamos, nesse assunto, com graves prcjuizos para
o interesse público, um tipico pais subdesenvolvido, no melhor estilo
do Terceiro Mundo ...
Gostaria de estar enganado no que acabo de dizer, Sr.
Presidente, mas, são os próprios fatos que chegam com freqUência ao
conhecimento de todos nós que me levam à constatação melancólica
de que continua sendo essa a nossa dura realidade interna.
Tratarei exatamcntc de uma dessas situações, Sr. Presidente, na
qual os propósitos construtivos de uma empresa- a MARTECIndústria Metalúrgica Ltda. - vêm sendo embaraçados c
comprometidos pela sistemática resistência, expressa através de injus·
tincávcis protelações, à imediata execução de seu projeto industrial.
Projeto que·rcsuha de um longo c aprofundado processo de elabo·
ração.
A MARTEC Industria Metalúrgica Ltdn., propõe-se à
instalação imediata, no municipio de Nova lguaçu, no meu Estado,
de uma fábrica de tubos de aço inoxidável. Para isso aliás já estilo de
pé, cm Adrianópolis, naquele municipio, numa área de 70.000
metros quadrados, as necessárias construções onde será instalado o
equipamento industrial da fábrica.
A história desse projeto é simples e curta e deve ser aqui recapi·
tulada, para melhor caracterização do estranho impasse a que se
chegou.
O Brasil tem um mercado de razoáveis proporções para tubos
de aço inoxidável. E não se confunda tubos de aço inoxidâvcl, com
tubos de aço caborno, já produzidos cm boa escala, no Pais, pela Ma·
nnesmam c outras industrias conhecidas c conceituadas.
Basta dizer que tivemos, cm 1976, uma modesta produção de
1.200 toneladas complementada - para que fossem atendidas as
necessidades do Pais - por uma importação de 5. 780 toneladas do
mesmo material, no valor de 32 milhões de dólares.
Informarei, para os que não sabem, que os tubos de aço
inoxidável silo utilizados para condução de llquidos corrosivos. Silo,
assim, de largo c forçado emprego nos equipamentos necessários às
refinarias de petróleo, às indústrias pctrollferas c pctroquimicas cm
geral, ils industrias de âlcalis c às destilarias de álcool.
Considere-se que a demanda interna brasileira pura os tubos de

ciais.
Ao assinalar, pois, a passagem do dia 4 de outubro, desejo rc·
gistrar, nos Anais do Senado, a passagem de umn data que abriu,
pum a Humanidade, uma era das mais promissoras c das mais
sedutoras e que, hoje, j:í conta, no espaço sideral com I. 746 satélites,
ao preço global de 250 bilhões de dólares, ou seja, 3 trilhões e 700 bi·
lhões de cruzeiros.
Nosso registro é umu homenagem nos que lutaram, sonharam,
construíram c rc:ali1.urum essa fase l!Urcu du astronltutica, abrindo
paru o Homem o espaço, insondl1vcl :1té há pouco, da imensidão si·
de rui.
Eru o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Mt•ito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lu Rocquc)- Concedo a
puluvra uo nobre Senador Vusconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo u tribunu no diu de hoje para abordar dois assuntos do
interesse do meu Estado,

uço inoxidável tende a crescer, a curto prazo, com o surto de

expansão das indústrias alcoolciras que cstâ ocorrendo, cm con·
sonância com a linha atual de politica energética adotada pelo Pais.
Basta dizer que 102 indústrias voltadas para a produção de álcool
anidro jú estilo autorizadas a implantar ou expandir instalações in·
dustriais, através do Brasil.
Os tubos de aço inoxidável constituem produto de alta precisilo,
pois, pelos fins a que se destinam não podem, sob graves riscos, apre·
scnlllr falhas de qunlquer espécie. Assim é que todas as unidades pro·
duzidas silo testudas, para a verificação do diâmetro interno c
externo, a rugosidade e a linearidade de cada peça. E as peças rcjei·
tadas silo vendidas como sucnta a determinadas indústrias que as uti·
lizam pnru vuriados fins.
Ou MARTEC participam dois sócios: um brasileiro e um
americano. A participaçilo efctiva do associado cstrnngeiro será for·
mulizuda com o fornecimento das mfiquinas a serem utilizadas.
Seri\o, todus elas, máquinas zero quilômetro, exprimindo o que
existe de muis uvançudo nu tecnologiu emprcgadu no setor. Essas
nt•íquinus já esti\o disponivcis nos Estudos Unidos, pronlus para
serem enviadas uo Brnsil, sem que isso nos venho a custar divis11s. E a
CACEX ni\o apõe obstâculos nessa vinda, por nilo terem us mesmas
similur nacional.
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A indústria, totulmc:nte automatizada, gerará, nu sua fase
inicial, uma centena de empregos. Admitindo-se que cada empregado tcnhu três dependentes, isso vem a significar a garantia de
sobrevivência a um contingente populacional de 400 pessoas. Este é,
sem dúvida, um aspecto de grande interesse social.
Outro detalhe interessante u registrar é a circunstância de tratar·
se de uma indústria não poluente. O único elemento poluidor que
entrará no processo industrial da fábrica será o ácido a ser
empregado na decapagcm, ou seja, na limpeza do aço. Mas, também
já está previsto no plano industrial que o ácido utilizado será levado
de volta à própria fábrica - situada a curta distância - para ser recuperado. Não haverá, pois, resíduo industrial de qualquer espécie.
Perguntu-se-á então, Sr. Presidente, o que estará faltando pura
que tudo isso venha u funcionar? E é justamente ai que está o centro
do problema que me trouxe a estas considerações.
O dirigente da MARTEC recebeu comunicação verbal de que o
Conselho de Desenvolvimento Industrial havia aprovado o projeto.
Procurando inteirar-se melhor da decisão, foi informado no CD! de
que tudo estava bem, mas u empresa não poderia produzir tubos
cujo ditimetro se situasse entre 1/4 e 3 polegadas ... Obviamente
recusou a exigência.
Se aceita a restrição, isso viria a significar, cxatamcnte, que a

fábrica só poderia fabricar tubos para os quais não existe mercado
no Brasil. A produção, como numa boa história de Kafl<a, seria
destinada à estocagem e a fábrica viveria, então, da simples imagem
desse estoque ...
Todos os absurdos, porêm, são explicáveis e explicados, embora
não possam ser justir.cados e a explicação desses limites que estão
desejando impor ils atividades da MARTEC prende-se, ao que todos
os indicies fazem crer, aos interesses de uma indústria paulista Persico Pizzamiglio S.A.- que já fabrica tubos de aço inoxidável e
deseja resguardar, a todo o custo, o cômodo monopólio que está
desfrutando ...
Acontece que essa indústria paulista só alcançou a modesta pro·
dução de 1200 toneladas em 76 - c o Brasil, como vimos em outra
parte deste discurso, importou 5.780 toneladas no mesmo período.
Acrescente-se que essa empresa, a Persico, tem um capital por
volta de 100 milhões de cruzeiros e já deve uo Banco Nacional de De·
senvolvimento Econômico cerca de 400 milhões! Fato, aliás, que
ilustra bem o principio de alta sabedoria, por todos já aceito, de que
o grande negócio neste estranho Pais que ê o nosso, é dever. Dever
muito c pugur as dividas contraindo outras, pois, a certo momento,
os próprios credores passam u ter interesse vital na sobrevivência
cconômica do grande devedor.
A MARTEC não está pedindo financiamento, nem favores espe·
ciais. O que ela deseja, apenas, ó, sem qualquer ônus ao Tesouro, ter
liberdade de habilitar-se a dar inicio a uma linha de produção de alta
esscncialidade para o País - assegurando a ele imediata c substan·
cial economia de divisas.
Truta-se de um projeto industrial irreversível, na fase em que se
cncuntra. Atê a rnatêria·prinut jú cstú sendo comprada à CESITA, U
base de J7ttJilt.:lm.la:\ mensais- c cstocadu. A interrupçüo dessu com·
pm trmia cvcntut.tis rmhlcrnas nn ru:rmanêncht nccessítriu das cotns
l.:lllll.'cdid:~~.

1\ única coisa que estú falt;mdo é que as máquinas de sua fábrica
pos~am

\'ir ocupar 11 c~p;H;n que lhes cst(t destinado.
Sr. l'rcsidcnl!.:. Uma fo'lhrica que gcrarú empregos que estimulu·
ro'! a rc~i;'ttl crn ~Jlh.: se admln~.:alit.ado c que guruntirú suprimentos de
um prudutu que ainda imp~~rtamos maciçamente - com violento
Ctlll!<!llllltl di.' divi:-.as- nfto deveria estar i1 mt:rcC de caprichos buro~.:r;'llil.'tl,, 111:111. lllllil1l lll~lltl\, Jc illiCrt:SSI!S rrivadoS VOltadOS rara U
pr~:.,t.:rv;H.,'i.ltl dtl d~:,~..·;lhidtJ llltHHlpt'Jiin I.JLIC desfrutam, Existe até mes-

mo n~.:"a dt.:.,il~r;~d;'lvt.:l t.: ~·t.:qwnhnsa histôria, um sindicato fictlcioo t\Bll1\ ~I. dt" "l';d,ri~anl!.:s dt.: ruhn~"- .t.:uja voz cst(l cm perfeita
,jnloni;~ l..'tllll a CIIIJHc.,;lmaitlr, da., duas únicas que lhe dão sustenta·
t,;:'ltl.
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Sr. Presidente. Nuo estou contra ninguém. Acho justo que
todas as empresas industriais defendam seus interesses; que todos os
Estados da Federação lutem pelo seu desenvolvimento económico.
Mas, penso que o interesse da coletividade, da Nação, do Brasil, na
sua unidade maior, nilo pode ser passado para trás, como parece
estar sendo neste caso de que ora me ocupo.
Como único Senador urenista fluminense, já que o assunto se
liga a Nova !guaçu, o municipio mais populoso de meu Estado,
apelo para o Conselho de Desenvolvimento Industrial, pura o
CONSIDER c para o Sr. Ministro da Indústria c do Comércio, no
sclllido de yue seja encontrada uma pronta, justa e patriótica solução
para o impasse absurdo yuc ora está sendo criado pura u MARTEC
Indústria Metalúrgica Ltdu.
Alinal, precisamos respeitar e ajudar aos que desejam colaborar
para o engrandecimento cconômico do Brasil, implantando indQstrias de alta essencialidade, caso da fábrica de tubos de aço
inoxidável da MARTEC.
Sr. Prcsidcrllc. Vivemos numa sociedade e numa época cm que
ti inh:rcssc t.:olt.!tivo tende a prcvulecer sobre o individual ... As pes~~~~~~ tJLI as tJrgunii.Hções- organizações voltadas para quaisquer lins
-l.'ontinuam. ~ vcrúuúc, com os seus clússicos direitos de opção e de
ação; o direito de propriedade continua vigente, pelo menos fora
du' p;~iscs sot.:hdist;.ls, mas nem pessoas nem instituições, cm parte al~unw, s:io mais plHisuiúoras de uma ilimitada liberdade de açào, ou
mesmo Je LIStl lia pmpric~htde ...
O limite oposto a essa liberdade situa-se, justamente, naquele
ponto em que a ação exercida pelo titular do direito poderia incidir
ou contlitar, de um modo flagrante, com o interesse notório do seguimento social existente na área em que a dita ação viesse a ser exercida.
No caso brasileiro, por exemplo, em que pese o reconhecimento
dos direitos básicos, a desapropriação da propriedade territorial
rural é permitida à União- dentro do que estipula o texto constitu·
cional no seu art. !61 - e a adoção do regime de monopólio em
determinada indOstria é autorizada - nas circunstâncias previstas
no art. !63 da Carta Magna.
Fora, aliás, do que é previsto expressamente no texto das leis, já
cxislc unw rwrnw não escritu, observada nas três esferas governamentais do Pais, de resguardar no passivei a permanência de indústrias ou organizações outras que, extintas ou fechadas, viessem a
provocar o desemprego e o retrocesso econômico c social nu região
em que estão inseridas.
O interesse predominante deixou de ser o interno, apenas, da in·
dústria ou da organização nilo-econômica em causa, para ser o do
meio. O da região. O dos que integram a população que acabou por
adquirir certo grau de dependência, face ao estabelecimento com o
qual ela convive.
Quando uma indústria importante para a saúde econômica de
uma região começa a encontrar dificuldades, o certo c o que de ai·
gum modo os Governos costumam fazer é ajudá-la, preservando,
no possível, sua desejada e necessária sobrevivência. E quando essa
orientaçuo não é seguida, por quaisquer motivos, sobrevêm graves
desajustamentos econômicos e sociais, quando a indústria chega a
apagar seus fogos, como ocorreu no Estado do Rio, em diferentes lu·
gures, quando as cotas de moagem de algumas usinas de açúcar fo·
rum transferidas para outros Estados e as velhas fábricas parnrum,
pura sempre, suas máquinas.
Tudo isso, que parece tão claro quando a situuçi\o con.<ideruda
diz respeitou indústrias ou complexos econômicos de qualquer nntu·
reza, não o é menos, no meu entender, quando se pretende fcchnr ou
transferir de uma determinada localidade, estabelecimentos outros:
escolas, hospitais, hotéis, teatros, sedes de grandes estruturas huro·
crúticus, pura citur apenas alguns exemplos.
Cudu um desses estllbc!ecimcntos, depois de impluptudos e de
funcionurem ulguns unos, integram-se intimumente 11 vida du comunidade, u seu putrimônio'sociul, ao interesse direto de centenas ou mi·
lhures de famllias que dclu fuzem parte. Tomar-se, de súbitn, a deci·

Outubro de 1977

Quarta-feira 5 5357

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo II)

são dt: priv~1r n comunidade da presença desse c:stabclccimento, é:
ngrcdir seu intcrtssc, é ferir um direito que não lhe pode: ser contesta ..

do ...
Pois, Sr. Presidente, é cxatumcnte isso que está para acontecer
cm Nova Friburgo, se providências imediatas c enérgicas não forem
tomadas, atendendo uo interesse e uo clamor da população local, para impedir o que foi anunciado que será feito. Admito, aliás, que essas rrovidéncias não deixarão de ser tomadas.
Vou dizer cm que consiste o assunto, Sr. Presidente:
Existe naquela Cidade serrana fluminense, desde 1948, uno em
que roi criado e instalado, um estabelecimento modelar de ensinomodelar pela sua organização e pelas técnicas pedagógicas que emprega- o "Colégio Nova Friburgo", pertencente à Fundação "Getulio Vargas".
A instalação desse Colégio não ocorreu ao acaso, em obediência
a uma decisão unilateral da Fundação "Getúlio Vargas". Houve
uma participação direta du Prefeitura friburguense, bem como uma
lei municipal, dermindo as condições e as obrigações do organismo
que se dispôs a instalar a escola.
Em 23 de junho de 1948, o então prefeito de Friburgo, Sr. Cesar
Guinle, obteve permissüo, através da Lei Municipal n• 27 (chamada
na época do "resolução") pura emitir 6 milhões de cruzeiros em
apólices ao portador. Na alínea "a", do artigo l• do referido instrumento era prevista a doação de 2 milhões de cruzeiros à Fundação
"Getúlio Vargas" ...
Nos artigos e parágrafos seguintes foram enunciadas as condições c finalidades da doação. Entre elas, incluía-se a obrigatoriedade
da Fundação adquirir o imóvel do ex-Hotel Cascata, para instalaçilo
c manutenção de um ginásio padrão de ensino secundário para alu·
nos internos; também os termos em que seria lavrada a escritura de
doação - e a prc>isão de um "colégio modelo secundário gratuito
par:.l alunos cxtcrnosH.
Entre 'tis condições restritivas à doação a que me referi estava a
necc:ss{tria restituição da importância doada, caso o imóvel em causa
viesse a ser utilizado para outro fim que nilo o educacional, ou mesmo na hipótese da simples paralisação das atividadcs a que se desti·

nio. Mus, nudu disso teria chcgndo a existir, é bom lembrar, sem o
Hpoio nwtcriul dircto, o substancial suporte financeiro que ela tem
ohtido nas sucessivas dotações orçumcn,t:.írias qui! lhe si!. o destinadas.
Não sd que estrunhus razões tem 11 Fundação paru abnndonar o
"Colégio Nova Frihurgo", uma de suas boas realizações. O que sei é
que es.~e Colégio é, hoje, um patrimônio da Cidade e a Fundação não
tem, como supõem seus dirigentes, acho cu, o tranqUilo direito de
iê\\iúr-se do empreendimento - uma simples escola de nlvel médio,
~am:t. pelO rato de estar voltada agora pílrU todo um complexo de
cursos superiores e de pós~gruduucão que armou e está gerindo no
seu Pulúcio carioca da Praia de Bota fogo.
O que desejo e espero, Sr. Presidente, é que a Fundação "Getú·
lio Vargas" não comprometa sua boa imagem, ante a opinião publi·
cu, destruindo- apática ao protesto de toda uma cidade- uma de
suas melhores realizações. considerados os benefícios sociais que
trouxe.
Apelo, pois, pura o bom senso e pura o patriotismo dos que dirigem a Fundação, no sentido de que reflitam bem sobre a orientação
do órgão, relativamente no "Colégio Nova Friburgo". Estabeleci·
mentos como esse Colégio não existem para dar lucro, para se auto·
mantcrém. Os recursos que eles consomem têm a conotação respeitá·
vel de investimentos sociais que produzem um retorno certo, mas,
indireto e a longo prazo. E de grande signir.cução para as populações
que o recebem,
E ao concluir, Sr. Presidente, dirijo ainda meu apelo à Secretária
de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Professora Mirtos Wen·
zel, no sentido de que interfira no que puder, sem demora - numa
:.írca, nli:ís. de sua inteira competência- para que Friburgo não percu seu ginCasio modelo, parte hoje inalienável do património cultur31
da Cidade, cuja preservação todos os friburguenses desejam e cu es·
tou com eles solidúrio.
I! o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito hem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Nada mais
havendo que tratar, designo para a sessão extraordinária das 18 ho·
rus e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

nava. por período superior a um ano.'

A C:imara Municipal de Friburgo; outrossim, obrigatoriamen·
te, deveria ser 'auvidu. caso a Fundação resolvesse 01 passar ou arrendar'' a terceiros o prédio e o ginásio.
A Fundação "Getúlio Vargas", ao que já foi publicamente
anunciado hil pouco, pretende afastar-se do Colégio "Nova Fribur·
go". 1?. possível, inclusive, qu~ esteja entre as intenções de seus diri·
gentes cumprir as antigas cláusulas vigentes da escritura de doacão,
devolvendo todo o acervo do estabelecimento à Prefeitura fribur·
guensc. Seria, aliás, o mínimo que se poderia esperar, concretizada

que venha a ser sua má decisão de não mais permanecer responsável
pelo Coli:gio.
Mns, uinda mesmo assim, haveria um erro, observo, uma deci·
são conllitante com o intert!ssc público, uma t•xorhltcincia, contra a
qual lanço aqui o meu protesto.
Não precisaria cu falar sobre a Fundação "Getúlio Vargus", To·
dos a conhecem. Valiosa tem sido sua contribuiçuo em diferentes se·
tores da vida cultural bmsildra, em que pese sua participuçuo- nes·
te ponto negativo, cube frisar- de inccntivndora dos c•cessos tecnoburocrilticos no País, nos últimos unos.
Rcgistrt!~se, tilmhém, que u Fundação se proclamu, continuumcntc, uma "entidade nào governamental" - embora essa cxprcs~

suo nada tenha a ver com o fulo concreto de que ela é, em grunde pnr·
te, dependente dos recursos do Tesouro Público e bener.ciúriu notó·
riu de multiplos ruvor~ governamentais.
Nilo ignoro que a Funduçilo. u esta alturu, tem outrus diversas
fontes de recursos, atruvés dos muitos convênios que muntém; du rcn~
da ordindriu de seus próprios cursus e publicuções: dos serviços
técnicos que vende e dos rendimentos gerados pelo seu atuul putrimô~,

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno unico, do Projeto de Resolução n• 77, de
1977 (aprcsenl:ldo pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 680, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Silo Lourenço da Mma (PE) a elevar cm Cr$ 522.100,00 (quinhentos
c vinte e dois mil e cem cruzeiros) o montante de sua divida consoli·
dada, tendo
PARECER, sob n• 681, de 1977, da Comissuo:
-de Conslltulçiio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dude.

-zDiscussão, em turno unico, do Projeto de Rcsoluçilo n• 79, de
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 696, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de
C:~mpo Grande- MT, a elevar em CrS 292.245.000,00 (duzentos e
nol'enta c dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) o
mont:~ntc de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 697, de 1977, da Comissão:
- de Conslllulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
da de.

o SR. I'RESIIJENTE (Henrique de Lu Rocque) - Estfi cncer·
rudtt u sessiio.
( Lem,ta·sea sessão, às 18 horas e 22 mlnlllos. J

I
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ATA DA 164• SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO DE 1977
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 8' Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDENCIA DO SR. JOSE LINDOSO
AS 18 1/0RtfS E .10 MINUTOS, ACIIAM·SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:

O Sr. ltalfvfo Coelho (ARENA - MT) - Peço a palavra, Sr.
Presidente.

Adalberto Sena - Allevir Leal - José: Guiomard - Braga
Junior - José Lindoso - Alexandre Costa - Henrique de La
Rocque - José Sarney - Helvídio Nunes - Mauro Benevides Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Jessé Freire - Domfcio
Gondim - Milton Cabral - Cunha Lima - Marcos Freire Murilo Paraíso- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Augusto
Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias Luiz Viana - Ruy Santos- Dirceu Cardoso - Eurico RezendeJoão Calmon - Vasconcelos Torres- Danton Jobim - Nelson
Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães
Pinto- Franco Montara - Orestes Qué:rcia - Otto Lehmann Lázaro Barboza - Osires Teixeira - ltalívio Coelho - Mendes
Canale- Leite Chaves- Evclásio Vieira- Lcnoir Vargas- Otair
Becker- Daniel Kricgcr.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Tem a palavra o no·
bre Senador ltalívio Coelho, para discutir o projeto.

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo número re·
gimental, declaro aberta a sessão.
Não há Expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se á

ORDEM DO DIA

O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA- MT. Para discutir o
projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas para esclarecer ao eminente Senador Nelson Carneiro
que esta autorização é:, apenas, relativo ao excesso do limite permiti·
do para o endividamento.
O financiamento todo é de 2 milhões e 887 mil cruzeiros, c, hã
um excesso do limite estabelecido para o endividamento do municf·
pio dessa pequena importância, que o leva a recorrer à autorização
do Senado, em obediência à legislação cm vigor.
·
Então, o financiamento é: maior para um plano de investimento
adequado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua em discussão
o projeto. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -lteml:

Item 1:

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n•
79, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de seu Parecer n• 696, de 1977), que autoriza a
Prefeitura Municipal de Campo Grande-MT a elevar
cm Cr$ 292.245.000,00 (duzentos c noventa e dois milhões,
duzentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 697, de 1977, da Comissão:
- de ConstituiçÃo e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade.

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução
n• 77, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia co·
mo conclus<oo de seu Parecer n• 680, de 1977), que autoriza a
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata (PE) a elevar
em CrS 522.100,00 (quinhentos e vinte c dois mil e cem cru·
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 681, de 1977, da Comissão:
- de Constltulçiio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Em discussão o projeto.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados, (Pau·

O Sr. Nelson Carneiro (M DB - RJ) - Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESJUENTE (José Lindoso)- Com u palavra o nobre
Senador Nelson Carneiro, para discutir o projeto.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para discutir o pro·
jeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas quero chamar a atenção da Casa para a pobreza do Nor·
deste.
Vejam V. Ex•s: um município do interior de Pernambuco pede
autorizuçtio u essa Cusa para aumentar o seu débito cm 552.000 cru·
zciros, ou seja, 552 contos de róis. Isto vem demonstrar a penúria do
Nordeste e a necessidade de se dar a estu região condições puru que
esses municrpios nào se vejam compelidos a pedir quase que essu es·
pórtulu, em fact: lhl dinlwiro que conccdcmos constantemente, uqui:
milhões c mais milhões. Esse mnnicfpio do Nordeste pede 552,000
cruzeiros! f:: um dêbito que o individuo assume pessoalmente. Aqui
não: é uma Prefeitura do Nordeste que pede esse montante,
Essas pu lavras eram arenas para chumar u atenção flllru essu pobreza do Nordeste. (Muito hcm!)

-'

.

'

sa,)
Aprovado.
A mntt:riu vni à ComissUo de: Redução.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, reduções
finais dos Projetas de Resolução n•s 77 e 79, de 1977, aprovados na
Ordem do Dia da presente sessão c que, nos termos do parágrafo úni·
co do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção do
Plcnlorio, serão lidns pelo Sr. 1•-Sccrctúrio. (Pnusa.)
Sào lidas us seguintes
I'ARECER NY 729, DE 1977
Da Comissão de Redução
Reduçilo finul do l'rojeto de Rcsoluçilo n• 77, del977.
Relator: Scnudor llunton Joblm
A Comissão nprcscntn a redução ftnnl do Projeto de Resolução
n' 77, de 1977, que uutoriza a Prefeitura Municipal de São Lourenço
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da Mata (PE) a elevar em Cr.S 522.100,00 (quinhentos c vinte c dois
mil c cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1971.- Adalberto Sena,
Presidente - Danlon Joblm, Relator - Otto Lchmann - Hchídlo
Nunes.

to dos serviços de complementação urbana cm áreas carentes de
infra-estrutura equipamentos c serviços, através do uProjcto
CURA"- Comunicudc Urbana para Recuperação Acelerada.
Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua
publicação.

ANEXO AO PARECER N• 729, DE 1977

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- As reduções finais lidas
vão upublicaçüo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr, I•·
Secretário.
Siio lidos e aprovados os seguintes

Redaçiio final do Projeto de Resolução n• 77, dcl977.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e cu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de Suo Lourenço da
Mata, Estado de Pernambuco, o elevar cm CrS 522.100.00
(quinhentos e vinte c dois mil c cem cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
O Senado Fcd.ral resolve:
Art. I• fi a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata,
Estado de Pernambuco, autorizada a elevar, temporariamente, o
parâmetro fixado pelo item 11 do art. 2• da Resolução n• 62, de 1975,
alt.rada pela de n• 93, de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de re·
gularizar a operação de crédito, no valor de Cr.S 522.100,00
(quinhentos e vinte c dois mil e cem cruzeiros), que contratou junto
ao Banco do Estado de Pernambuco S.A., por conta do Fundo para
Importação de Bens de Produção (FIBEP), destinada ao
financiamento dos serviços de implantação de um matadouro indus·
trial no municpio.
Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publica·
ção.

REQUERIMENTO N• 379, DE 1977
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da
rcdaçiio final do Projeto de Resolução n• 77, de 1977.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1977.- Marcos Freire.
REQUERIMENTO N• 380, DE 1977
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da redução final
do Projçto de Resoluçüo n• 79, de 1977.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1977,- Italívlo Coelho.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Aprovados os requeri·
mentos, passa-se à imediata apreciação das reduções finais dos
Projetas de Resolução n•s 77 c 79, de 1977, anteriormente lidas.
Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• 77, de
1977.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação,
PARECER N0730, DE 1977
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
Da Comissão de Redaçiio
(Pausa.)
Aprovada.
Redação nnal do Projeto de Resolução n• 79, de 1977.
A matéria vai à promulgação,
Relator: Senador Otto Lchmann
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Passa-se, agora, à
A Comissüo apresenta a redução final do Projeto de Resolução apreciação da redução final do Projeto de Resolução n• 79, de 1977.
n• 79, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Gran·
Em discussão a redução final. (Pausa.)
de (MT) a elevar em Cr$ 292.245.000,00 (duzentos e noventa c dois
Nilo havendo quem queira discuti· la, declaro-a encerrada.
milhões, duzentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) o montante de
Em votação.
sua dívida consolidada.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
Sala das Comissões, em 4 de outubro de 1977. - Adalberto (Pausa.)
Sena, Presidente - Otto Lehmann, Relator - Danton Joblm Aprovada.
Helvídlo Nunes.
A matéria vai à promulgação.
ANEXO AO PARECER N•730, DE 1977
Rcdaçiio nnul do Projeto de Resoluçiio no 79, de 1977.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A construção de Goiânia para ser sede da capital do Estado de
Goiás foi notável realização do ex-Governador Pedro Ludovico. A
, DE 1977
RESOLUÇÃO N•
nova capital goianu foi construfda sem os recursos técnicos c
Autoriza a Prefeitura Munlelpal de Cumpo Grande, financeiros que, dócada mais tarde, permitiriam a rápida construção
Estndo de Mato Grosso, a elevur em Cr$ 292.245.000,00 de Brasília.
Fácil ver que problemas inúmeros c consideráveis tiveram que
(duzentos e no~entn e dois milhões, duzentos e quarenta c cinco
ser vencidos pelo Governador Pedro Ludovico, a lim de concretizar
mil cruzeiros) o montante de suu dívida consolidada.
a tr1111sferôncia du capital de Goiás. Um dos problemas cruciais
O Senado Federal resolve:
então enfrentados foi o residencial. E foi precisamente por esse
Art. I• fi u Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estudo problema que o Estado de Goiás doou à Estrada de Ferro de Goiás
de Muto Grosso, autorizada, nm termos do urt. 2• da Resolução terreno onde ati: hoje existe um conjunto com cerca de duzentas
n• 93, de li de outuhro de I'176, do Senado Federal, a elevar cm casas, construídas pela ferrovia pura seus empregados.
O conjunto i: habitado por velhos funcionários da Estrada de
Cr~ 292.24;.ooo,uo (dll·'""t•·'' c noventa e dois milhões, duzentos e
tJlUm:nta c cinco mil ~.:ruzt:iros)ll montunte de suu dividu consolidn~ Ferro de Goiils, diversos deles aposentados up6s mais de trinta unos
du, a fim de que possu contrutnr empréstimo, junto uo Bunco do Es· de serviço áspero e pioneiro. Sempre sonhamm em adquirir essas
tudo de Muto Grosso S.A., nu qualidade de ugente financeiro do n:sid~ndas. conforme rdtcrudus promessns govc:rnnmentuis. Em
Banco Nacional du J-Juhituçôo- BNH- destinado ao finunciumen· 1967 ou 6H, a ferrovia chegou a publicar edital pura venda das

Faço saber que o Senado Fedcrnl aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, c eu, - - - - - - - - Presidente, promulgo a seguinte

.
•
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;residências a seus ocur.antcs, sem que, no entanto, a opcrnçi\o se
'cOncrctiz~sSc. FÕi-rTiais.uma de tantas deCepções sofridas através de
_déc:ad:as pelos funcionários daquela ferrovia,
Sr. Presidente, nada justifica que não se proceda à venda das
casas desse conjunto a seus antigos moradores, Para isso foram
construídas c a propriedade das casas tem sido prometida através
dos tempos, sem que jamais se concretize. L:l moram homens que
serviram toda a vida à Estrada de Ferro de Goiils, cm tempos muito
duros. Hoje estilo aposentados, após trinta c cinco e mais anos de
serviços, sem que tenham visto o seu sonho realizar-se: o de se tornarem donos das casas que habitam hil tantos anos, nus quais muito
gastaram.
Nu verdade, esse conjunto ndo foi ainda vendido aos moradores
por força da inércia da administração, graças à qual o Brasil é repleto de problemas que permanecem insolúveis durante décadas e até
mesmo séculos.
Os moradores des~c co_!ilitnto pleiteiam, mais uma vez, que as
casas om que residem há tantos anos lhes sejam vendidas. IÔ uma
'pretensão justa que não deve continuar sendo procrastinada, O
Presidente da República, para quem esses modestos trabalhadores
voltam suas esperanças, poderia inteirar-se do assunto e determinar
sua pronta e adequada solução, a fim de que esses velhos trabalhado·
res realizem, em vida, seu antigo sonho de se tornarem donos das
casas que habitam e que para eles foram construídas.
Este, Sr. Presidente, o apelo que formulo ao Chefe do Governo,
bem como ao Ministro dos Transportes e ao Presidente da Rede
Ferroviária Federal. Goiânia está muito próxima da Capital federal
c scrã por demais fácil às autoridades se certificarem do assunto,
dando·lhe necessária e imediata solução.
Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente. (Muito bem!)
.O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para u ordinú·
ria de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•02, DE 1977
(tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado n•
306/76)
Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 02, de
1977 (n• 3.071-B/76, na Casa de Origem), que declara feriado na·
cional o dia 12 de outubro, tendo
PARECERES, sob n•s 528 e 529, de 1977, das Comissões:
- de Constituição e Ju•tíça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorável.
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 306, DE 1976
(tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n•
02/77)
Discussuo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
306, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que considera feria·
do nacional o dia consagrado u Nossa Senhora Aparecida, Padroeira
do Brasil, tendo
PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comissões:
-de Constltulçiio e Justlçu, pela prcjudiciulidadc; c
-de Educaçilo e Cultura, pela prejudicialidudc,

.....

-3-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 350, de 1977, do
Sr, Scnudor Osircs Teixeira, solicitando u trunscriçilo, nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido pelo Chanceler Alcredo da
Silveira na sessão dcuberturu du Assemblé:in-Gcral dus Nações Uni.'
das.

Outubro de1977

-4Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
124, de 1977, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a redaçuo
do urt. 110 do Código Nacional de Trânsito, tendo
PARECERES, sobn•s 588 e 589, de 1977, das Comissões:
- de Con•tltulçilo e Ju•tíça, pela constitucionalidade c juri·
dicidude c no mérito, pela aprovaçuo, com voto vencido dos Srs.
Senadores Hclvfdio Nunes c Otto Lchmann; c
-de Tran•porte•, Comunicações e Obras Públicas, favorável.

-5Discussuo, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 285, de 1976, do Sr. Senador Itamar
Franco, que estabelece critérios de distribuição para o Fundo de
Participação dos Municípios, tendo
PARECER, sob n• 65 I, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade,
dependendo da votação do Requerimento n• 378, de 1977, de
adiamento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a ses·
suo.

(Levanta-se a ses.•ào às 18 horas e50 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MILTON
CABRAL NA SESSÃO DE 30-9-77 E QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE·
RIORMENTE:
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB. Pronuncia o se·
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No final da última semana, o Senador Osires Teixeira teve a
oportunidade de requerer, neste plenário, a transcrição do discurso
pronunciado pelo nosso Ministro das Relações Exteriores, o Sr. An·
tônio Francisco Azeredo da Silveira, no plcnârio da Organização das
Nações Unidas.
A simples transcrição desse discurso, a meu ver, não bastaria pa·
ra enaltecer a sua importância. Gostaria, Srs. Senadores, que atcmás·
semos para algumas passagens desse pronunciamento, que se cons·
titui, em verdade, na manifestação do representante de uma nação
ainda cm processo de desenvolvimento, mas defendendo teses absolu·
tamcnte coerentes, não só com a política adotada pelo Governo do
Presidente Geiscl, mas, sobretudo, representando a média das aspirações das nações consideradas do Terceiro Mundo.
No discurso do ilustre Ministro Azercdo da Silveira, S. Ex• dcs·
tacou, inicialmente, "que os fatores que 'ainda contribuem para a
frustraçuo dos objetivos e propósitos da ONU ainda permanecem", E
cita, cm seu pronunciamento, vários dos objctivos da ONU ainda
nuo alcançados, Destaca, por exemplo, que as Nações de maiores
condições potenciuis têm, corrclutamcnte, umu grundc responsabilidade. E puru que cst:1 nova ordem desejada, sobretudo uma nova
ordem económica neste sofrido planeta, é preciso que estas nuções,
as mais desenvolvidas, elas saibam cumprir com o seu papel. Inega·
wlmcntc, sem udesuo total c restrita das mais poderosas, aqueles
propósitos que motivaram a criaçuo da Organizaçuo das Nações Uni·
das seriam dcbaldcs.
E disse o nosso Ministro que o Brusil está absolutamente con·
vencido de que a coopcrnçilo internacional, apoiuda por salvaguar·
das adequadas, é u melhor forma de assegurar a consecução desses
objctivos, sobretudo naquele ponto nevrálgico que tem motivado
uma discussão enorme, ni\o só entre nós c os Estudos Unidos, mas
entre os Estudos Unidos e os pulses europeus, du utilizaçilo puc!nca
da cncrgiu nucíeur,
Outro ponto relevunte, que tem sido uma hundoira do Governo
dos Estudos Unidos, é: u poUticu de defesu dos direitos humanos.

Outubro de 1977
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O nosso Ministro foi muito feliz ao situar a posição do Governo Governo: por que não se reúne o Conselho du Defesa dos Direitos da
brasileiro: "A nova preocupação internacional com os direitos Pessoa Humana? Essa é 11 pergunta que sempre o MDB tem feito à
humanos, como não são novos os esforços de muitos Estados em Liderança do Governo. Quando V. Ex• defende, inclusive com o
fazê-los respeitar, é a convicção de que o problema tem natureza nosso aplauso, essa política intcrnncionnl brasileira, o que notamos é
predominante estática, ética dado fundamental que nem sempre, que no campo interno há sobretudo uma contradição. Há como que
aparece quando a questão é examinada neste ou em outros foros. A uma falta de definição, definição esta que encontramos na politica
questão tem carl1tcr eminentemente universal. Justificar o trata· externa, mas na política interna ostamos à mercê de fatos que possam
menta discriminutório com base nos interesses puramente nacionais, acontecer. Nilo há um balizamento em relação à politica interna
é destruir o próprio fundamento de defesa dos direitos do homem". brasileira. Era apenas esta a observação que queria fazer no discurso
E, disse mais, ainda, o nosso Ministro: "A negativa cm facilitar o de V, Ex•, de alta importância para o Senado Federal.
estabelecimento de umn ordem econômica internacional mais justa e
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Nobre Senador
mais estável c que at~nda aos recl:1mos da segurança cconômica Itamar Franco, quando falo de uma política de defesa dos Direitos
coletiva para o desenvolvimento, é fator que não pode ser Humanos, e como ela foi colocada no plenário da Organização das
desprezado ou obscurecido, no interesse do respeito nos direitos Nações Unidas, evidentemente que me refiro à alta politica no seu
humanos".
sentido global. Muitas vezes, aqui no Brasil, costumamos confundir
E, neste particular, podcrlamos, referir, apenas pura cxcmpliti· essa polfticn até mesmo com o excesso de um delegado de polfcia de
car, as mãos atadas a que são submetidas as nações cm processo de um distante Municlpio do interior ..
desenvolvimento, anciosas de resolver os seus problemas internos,
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Não é o nosso caso.
sobretudo as suas deficiências de habitação, de educação, saúde,
conhecimentos tecnológicos, enfim, de medidas que possam superar
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB) - ... que pratica
o estado crônico de pobreza, sem uma correspondente atunção in· uma violência, se excede numa medida. Imediatamente aquela violênternacional, em que as nações mais desenvolvidas decididamente cia de um simples delegado de um Municlpio a 2 mil, 3 mil
empenhem-se, através de uma maior intensidade na cooperação in· quilômetros de Brasília, é transformada numa violação dos Direitos
ternacional, cm criar. realmente, condições favoráveis para que ns Humanos por parte do Governo brasileiro.
Nós estamos acostumados a fazer uma confusão muito grande
nações mais pobres possam adquirir suficiência de recursos e com
esses recursos enfrentar os seus problemas internos. Problemas esses cm torno desse relevante e momentoso assunto.
que as nações adiantadas muitas vezes levantam como atcntatórios
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- V. Ex• há de me pcrmi·
aos direitos da pessoa humana mas, no fundo da questão, originam·
tir de que não foi este o cnfoquc dado na minha pergunta a V. Ex•
se da pobreza a que estão submetidos. Portanto, o problema é:
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Sabe V. Ex•
absolutamente preso a um círculo fechado: mais recursos, menos
problemas e só haverá a definitiva solução dos recursos humanos no muito bem, como um dos mais ilustres representantes da Oposição,
nível reclamado pelas nações altamente desenvolvidas no dia cm que nesta Casa.
realmente as nações atrasadas possam ter condições cfetivns de
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Muito obrigado,
superar esses obstáculos que aqui comentamos.
Excelência.
E vejam bem como se comporta um dos pontos essenciais nessa
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB) - ... que o capitu·
política: curiosamente, recrudesce o protecionismo em países
desenvolvidos, fator de agravamento bastante presente no quadro lo que se refere nos Direitos Humanos é extenso.
atual das relações internacionais.
O Sr.ltamar Franco (MDB- MO)- Certamente.
O Brasil espera- como disse o nosso Ministro, em seu discurso
0 SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- E entre eles está
na ONU - que os países industrializados desestimulem atitudes
discriminatórias e se empenhem cm dar tratamento equitativo às mesmo a pobreza.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Concordo com V. Ex•
exportações dos pulses desenvolvidos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Ele é muito
Selecionci, apenas, l ou 4 tópicos desse importante pronun· extenso. Por isso, eu preferia não descer aos detalhes, porquanto no
ciumento do Ministro Azercdo da Silveira c de fato S. Ex•, muito meu entendimento - c tenho a certeza de que este é: o pensamento
feliz, pôde expressar, não só o ponto de vista do Brasil, mas creio do Presidente da República que se tem manifestado inúmeras vezes à
seguramente, o ponto de vista de todas as nações em processo de
respeito-...
desenvolvimento.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)-!;: verdade, Excelência.
Nilo sei se o discurso de um Senador da Paraíba pronunciudo
neste plenário teria condições de chegar aos ouvidos do Presidente
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- ... nilo se pode
Carter que ora planeia uma viagem ao Brasil. Gostaria que o Presi· confundir uma violação dos direitos da pessoa humana através de
dente Curtcr tivesse a oportunidade, nos minutos de lazer a bordo do um fato isolado, de um incidente provocado, como disse antes, numa
seu avião, de ler esse discurso do Ministro Azeredo da Silveira. Se o simples delegacia do interior, como uma politica do Governo
fizesse tenho certeza de que compreenderia bem melhor o Brasil e brasileiro. Esses 11busos existem cm todos os pulses do mundo.
isto facilitaria a sua elevada missão de estreitar ns relações entre os
Estamos acostumados, diariamente, a ler na Imprensa, fatos
Estados Unidos c o nosso Pais.
isolados nos países considerados os mais democráticos. Mas nem por
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite-me V. Ex• um isto vamos achar que o Governo deste ou daquele pais é um Governo
npnrte?
que não preza os direitos humanos.
Esta é a explicação que eu queria dar, respondendo ao aparte de
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Tenho o prazer
V. Ex•
de ouvir u palavra do eminente Sr. Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Estou ouvindo V, Ex•
com muita atenção. Tem razão V. Ex• nessnunálise da politica inter•
nacional brasileira, sob o comando do nosso ntunl Ministro das
Rcln>Ões btcrioros, 4ue tem tentado fazer uma politica ubertn,
uma politica pragmática. V. Ex• citou, por exemplo, o caso dos
Direitos Humunos, pelos quuis o MDB se tem batido nestn Casa,
principalmente com umu pergunta sempre dirigidn i\ Liderunça do

O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) mais uma vez, cm complemento?

Permite V. Ex• um

aparte~

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Com muito
prtiZCr,
O Sr. ltumur Frunco (MDB- MG)- Nós todos snbemos eu
Oposição tem reconhecido o desejo do Presidente du Repúblicn cm
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terminar com essas violações. O MDB está certo c consciente disso.
Veja V. Ex• que não sctorizei. Apenas ponderei a V. Ex• esta dúvida
que temos levantado aqui, junto à Liderança do Governo: o porquê
da não reunião do Conselho dos Direitos da Defesa da Pessoa
Humana? Foi este o aparte que queria dar a V, Ex•.
complementando, então, alguma contradição entre a política interna·
cional c a política interna brasileira, esta sim, sem uma definição,
sem um rumo, pelo menos até o momento.
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1: de que a América Latina toma posiçilo dinntc do plano de se
redistribuir as tarefas, responsabilidades e direitos, na administração
do Fundo, de forma a tornar mais forte a presença dos membros da
OPEP, hoje, titulares de larga percentagem da liquidez internacional.
A região apóia o critério da representatividade proporciono! à
importância financeira de cada região, mas, com propriedade, isto i:,
que seu nível de responsabilidade seja adequado ao papel que exerce
nas relações econômicas globais. Os latino-americanos não estilo
dispostos a permitir que a expansão da parcela de poder, outorgada
nos países exportadores de petróleo, se faça às suas expensas.

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Agradeço o
aparte do eminente Senador Itamar Franco c, como já havia dado a.
O Sr. Braga Junlor (ARENA- AM)- V. Ex• me permite um
minha explicação a respeito do meu ponto de vista, acredito que
aparte?
V. Ex• esteja satisfeito, pelo menos em admiti-la ou reconhecê-la.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como esse discurso do
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Ora,
Ministro das Relações Exteriores já foi transcrito nos Anais do
Srs. Senadores, nada mais justo, nada mais correto do que esta posi·
Senado Federal, a pedido do Senado Osircs Teixeira, encaminho,
ção assumida pelo Ministro da Fazenda do Brasil, em nome das
hoje, à Mesa um requerimento para que seja transcrito nos Anais,
nações sul-americanas. Tenho a honra de ouvir o eminente Senador
nos termos do art. 233 do Regimento Intcrno, o pronunciamento do
Braga Junior.
Ministro Mário Henrique Simonscn, no Fundo Monetário Interna·
cional, realizado recentc:mentc.
O Sr. BragaJunlor (ARENA- AM)- Eminente Senador Mil·
As palavras do Ministro Mário Henrique Simonscn guardam, ton Cabral, V. Ex• está abordando hoje, nesta Casa, um tema muito
de certa forma, na orientação, uma similitude com o discurso importante não só para a economia brasileira, como também para a
pronunciado pelo Ministro Azeredo da Silveira. Mário Henrique economia de todos países pertencentes ao Continente Latino·
Simonscn reclama do FMI- Fundo Monetário Internacional, uma Americano do cone sul. Prova, cm primeiro lugar, o discurso de
V. Ex• que a política de S. Ex• o Sr. Ministro do Exterior, Azcrcdo
política mais apropriada com os pulses cm desenvolvimento.
A Ga:eta Mercantil de ontem destacou alguns pontos desse da Silveira, está absolutamente correta nas suas colocações, na de·
fesa dos interesses nacionais. Haja vista que, agora mesmo, ele acaba
pronunciamento do Ministro Mário Henrique Simonscn:
"0 reconhecimento de que a América Latina admite a de obter uma grande conquista para o Brasil, com a vinda de S. Ex•
condicionalidade como norma geral para o acesso aos recur- o Sr. Presidente da República dos Estudos Unidos da América do
sos do fundo, mas gostaria de que essas condições prelimina· Norte, Jimmy Cartcr que, reconhecendo a importância do Brasil,
rcs a concessão de créditos stand-by fossem uniformes e anunciou para breve a sua visita. Isto é oriundo do peso que o Brasil
explícitas. Dessa maneira a região condena a especificidade representa hoje nas Nações Unidas. Quanto à colocação que V. Ex•
das avaliações procedidas por técnicos da instituição nas acaba de fazer, em relação ao discurso de S. Ex• o Sr. Ministro Má·
contas externas dos países que se candidatam a empréstimos rio Henrique Simonscn, esta posição já fora adotadu no princípio do
de longo prazo a que têm direito pelo próprio estatuto do uno, quando S. Ex• defendeu a tese da criação de um fundo interna·
cional específico, para que pudesse fazer face aos palscs cm descnvol·
FMI."
"Isto, Srs. Senadores, i: uma velha tese brasileira, renovada mais vimento, no tocante à liquidez. E essa tese que ele, agora, apresenuma vr.;z ~tlravi:s do seu mais ilustre representante, que é o nosso tou, não cm nome do Brasil, mas cm nome de todas as nações do
Continente Latino-Americano do cone sul, i: a afirmação de que,
Ministro da Fazenda.
Outro aspecto destacado pela imprensa é no tocante à naquela altura, S. Ex• estava certo na defesa dos interesses nacionais
representação pelo Ministro do ponto de vista de numerosas nações c que agora passam a ser, também, de todos os palses do Continente
sul-americanas, eis que S. Ex• falou em nome du Argentina, da Bolí· Latino-Americano. Receba V. Ex• o nosso apoio e a nossa sovia, do Chile, da Colômbia, da Costa Rica, de El Salvador, Haiti, lidariedade ao pronunciamento que está fazendo nesta Casa, que é
Honduras, Mi:xico, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República da maior importância não só para a vida da nacionalidade como,
Dominicana, Trinidad c Tobago, Uruguai c Venezuela, como tam· também, de todos os pulses do Continente Latino-Americano. Muito
obrigado.
bém pelo Brasil.
O Ministro defendeu os interesses desses pulses, sobretudo, a
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Agradeço o
respeito dos direitos especiais de saques, apoiando a tese de que se oportuno aparte do Senador Braga Júnior que destaca pontos
deveria tornar esses direitos especiais de saques muito mais atraentes relevantes neste modesto pronunciamento que ora ofereço aos meus
pura os países necessitados pois, uté o momento, a politica do FMI colegas, que tem apenas como objctivo dar maior importância a dois
fuvorece exatumente o contrflrio, isto é, tem favorecido nos pulses pronunciamentos proferidos em focos internacionais, que dizem
supernvitários. Evidentemente, esta é uma situuçào csdrúxula, muito de perto não somente à conjuntura atual que utruvcssa o Braporquanto o FMI não pode deixar de considerar, parn que ele tenha sil mas, sobretudo, em face do que poderá acontecer daqui para frenum melhor funcionamento, e busque atingir melhor performance é:, te, num futuro próximo, porquanto a economia brasileira repousa,
absolutamente, indispensável que us nações deficitárias melhorem em grande parte, nu intensificação do seu comércio com as nações do
suas posições individuais c, portanto, hú necessidade de um trata· mundo.
menta ajustado a esse quudro.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, pura terminar a justificação que
Outra questão ·de principio defendida pela Ami:rica Latina,
faço do requerimento de transcrição nos Anuis do discurso do Minis·
através da palavra do Ministro Mário Henrique Simonsen, rcfcre·se
ao controle do fundo sobre a politica cambial de seus membros. E tro da Fnzendu, quero apenas destacar, por fim, outro pequeno
diz ele que a vigilância do FMI é muito mais severa quando se truta trecho do seu pronunciamento: é quando S. Ex• reclama atitudes
mais agressivas do Fundo Monet{orio Internacional a favor dus na·
de puiscs deficitários em conta-corrente. Os paf&cs de economias,
emissoras cie moedas de rcsCI'VIIS c ns superavitúrias, cm outras palu- çõcs menos favorecidas.
Como falei anteriormente, se umn instituição du importimcin e
vrus, nuçõcs mnis saud(1vds linanccira I! economicamente, freqUente·
mente e~cap<lm a qualquer controle, só porque elas ni\o se ulinhnm do porte do Fundo Monetário Internacional, reconhecer que a pollti·
cu protccionistn adotada pelas nações mais fortes p'ode tornar-se um
nu lista dos devedores.
O quarto ponto destacado neste discurso pronunciado pelo fator adverso, um obstáculo enorme no progresso das outras nações,
nosso Ministro da Fazenda c que mereceu reulcc da nossu imprensa, teremos, sem dúvida, dndo um largo pusso no esforço comum de
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resolver problemas ainda crónicos, geradores de insatisfações e de
connitos entre os indivfduos, e acima destes, entre ns nações,

1:. fundamental que os demais pulses membros do FMI, e que
silo, na realidade, cm gr:mde número, possam exercer a sua influên~
cia de !arma firme, muito decidida, porquanto neste mundo que nós
cstnmos assistindo tornar-se cada vez menor, evidentemente, não
interessa ao Brusil, como nunca antes interessou, uma prosperidade
unilateral, nem transformar-se numa ilha de prosperidade, nós,
brasileiros, queremos que todos os pulses, sobretudo as 111tções sul·
nmcricanus, adquiram condições de crescerem juntamente com o
Brasil.
O Sr. Evcláslo Vieira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um upur·
te?

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Com muito pra·
zer,

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC) - Estou a escutar, aten·
tamente, o discurso sério e de perspectiva longa, de V. Ex• a defen·
der um caminho de solidariedade entre os pulses não desenvolvidos,
em especial os paises latino-americanos. V. Ex• tem razões de sobra.
Registraríamos, em abono à defesa da tese de V. Ex•, de que dispo·
mos domatí:rias·primas abundantes de que os países industrializados
precisam. Ocorre, Senador Milton Cabral, que nós hoje, para esse
entendimento e podermos conversar cm melhor nível com países
industrializados, temos uma divida externa muito elevada, consti·
tuindo·se um grande óbice. V. Ex• sabe perfeitamente. O segundo
óbice é a abertura excessiva do Brasil para o mercado exterior e que
estamos sofrendo com as medidas protecionistas. V. Ex• está certo.
Na hora que fizermos umu reversão de comportamento, fortalecer·
mos o mercado interno e não ficarmos tiio dependentes dos pulses
industrializados, poderemos adotar com sucesso a politica que
V. Ex• está a defender.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB)- Agradeço o
oportuno e brilhante aparte de V. Ex• que, realmente, destaca um as·
pecto da maior importância porquanto o Brasil, que tem um débito
muito grande no seu balanço de pagamento, encontraria maiores di fi·
cu idades à medida que'" barreiras protecionistas fossem se alurgun·
do pelo mundo a fora. Precisamos, cxatamente, o contrário: que es·
s:~s barreir.1s se minimi1.em.
Espero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que essas observações, a
respeito das teses consubstanciadas nos dois pronunciamentos aqui
referidos, tenham condições de serem lidos ou considerados por
aqueles que estão discutindo os destinos dus nações do mundo. Nós,
que aspiramos por um mundo melhor, mais justo, mais humano,
sentimos essas dificuldades, os enormes obstáculos que se antepõem
a esses propósitos. Sabemos, efetivamente, que essas necessidades
que sentimos, resultam de um estado para o qual não podemos
nos conform<~r c jamuis nos conformuremos. As uspir:.Jções do povo
brasileiro sUo, C!Xntamcntc, vencer os grilhões do subdcsenvolvimcn·
to. Para isso é preciso que os governos das nações desenvolvidas colu·
horem para 4ue a política de estreitamento das relações se fundamen·
tem, sohretudo. na solução dos problemas que estão ai 11 nos desafiar.
O Sr. José Surney (ARENA- MA)- V. Ex• me permite um.
ilpnrtc',J

O SR. MILTON CADRAL(ARENA- PB)- Com muito pru·
7.cr.

O Sr. José Sornoy (ARENA- MA)- Senador Milton Cubra!,
V. E.<•, realmente, aborda alguns temas da maior importância, nesta
tnrdc, no Scnudo. Em primeiro lugar, como V. Ex• tratou du tese brn·

silcira que, reitc:radumcntc, nós estamos defendendo nos foros intcr·
nacionais: u nccessidudc du seguram;u econômicu coletivn. ê n tese
hrasildr:t que o Bwsil vem insistindo c, i:'1 np,oru, com grande uclcsilo
nll mLuulo inteiro. Outro ponto é quu~do V. E:<• trnt:~ du propostu
dll Ministro Múrio Simonscn da !.!riuçUo de um fundo c.lcstinudo u fu~
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vorecer os países subdesenvolvidos. Essa, também, é outra grande
tradição brasileira. Já a nossa diplomacia, Organização das Nações
Unidas, tem apoiado reiteradamente a constituição de um fundo
com o percentual do PND de cada pais, a nm de combater o
subdesenvolvimento. Assim o Brasil mantém a coerência nus defesas
dessas teses. Mas eu queria fazer uma retificaçuo ao aparte do Senador Evelásio Vieira, quando S. Ex• diz que V. Ex• está certo. V. Ex•
está certo, mas a conclusilo dele está errada. Porque, na verdade,
quando S. Ex• diz que o Brasil tem uma grande divida externa e que
deve abandonar o enfoque do setor de exportaçuo, evidentemente
S. Ex• cria uma contradição muito grande. Porque só hã uma manei·
ra de nós baixarmos a divida; desde que sejamos superavitârios na
balança comercial. Nilo há outra fórmula mágica. Então o Brasil está caminhando num rumo certo cada vez que dá um enfoquc maior à
sua balança comercial, porque desde que ele saia do vermelho- co·
mo já saiu, com uma balança que começa a mostrar uma tendência
superavitária - terá maior capacidade de diminuir a divida que te·
mos contraído no exterior que, embora sendo alta, ela nilo é absolutamente em maior risco, porque a sua composiçl!o é tolerâvel dentro
dos níveis previstos das potencialidades nacionais.
·O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Muito obriga·
do, nobre Senador José Sarney, pela oportuna intervenção de V. Ex•
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um aparlc~

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Tem a palavra
o Senador Evelásio Vieira.
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC) -O assunto que V. Ex•
aborda é de importüncia e reconhecemos que é polémico. As pes·
soas podem ter posições distintas e concepções sobre a estratégia eco·
nômicu que adotamos. Discordo de V. Ex•, Senador José Sarne)',
porque acho que houve um erro nosso em partir para as exportações
com produtos que não temos condições de competir no mercado ex·
terno. Se partirmos pura as exportações e nos prepararmos para isso
- c o tempo seria rápido para a exportação de produtos agricolas,
somando com as matérias-primas que estamos exportando - teremos possibilidade de buscar o equilíbrio na balança comercial, dimi·
nu ir o desnível no balanço de pagamento, mas com produtos elabo·
rados - V. Ex• tem consciência plena - não há possibilidades. O
"sinal ver~elho" da divida externa não desapareceu- desculpe-me
discordur -,mas ampliou-se, e V. Ex• sabe que, este ono, houve um
abrandamento em face dos preços inusitados do café, da soja, suco
de frutas etc ... - foram eles que deram a grande contribuição.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- V. Ex• está se
contradizendo.
O Sr. Evelá•lo Vieira (MDB - SC) - Nilo estou me contra·
dizendo. Defendo a exportação daqueles produtos pura os quais,
temos preços competitivos. Em produtos elaborados, scmi-elabora·
dos, nós não temos condições, tanto assim que estamos encontrando
sérias dir.culdades com as medidas que vêm sendo adotadas no
Merendo Comum Europeu e nos Estados Unidos. V. Ex• mesmo
lembrou que o Presidente Ernesto Geisel, em mensagem de 1974, já
estovu apreensivel, e que o Ministro da Fazenda, ainda agora,
munifesw u sua preocupaçuo. Nus condições atuais, as dividas bra·
si!ciras se ampliarão, se nós nüo fizermos umn reversüo na nossa estrnti:gia politica.
O Sr. Jollt Sarney (ARENA- MA)- Permite o nobre orador
outro uparte?
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Com todo o
pr:17cr.

O Sr. José S•rney (ARENA- MA)- Acho que já é um bom
ponto paru o debute do Sr. Senador Evelilsio Vieirn recuar um pouco
d11quclu pusiçuo nntcrior, cm que S. Ex• pcnsuvu que nós nüo deviamos dar enfoquc il pollticn de exportaçJo c, sim, à politica interna.
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Agora, S. Ex• admite u procedência para a exportação, mas advogan·
do a mudança da estrutégia. Quero dizer ao Senador Evclâsio Vieira
que talvez em nenhum país do mundo haja um sctor cm que esse
assunto tenha sido conduzido tuo bem como no Brasil, Estou falan·
do Brasil como Pais, como todos nós, nuo como o Governo, O Brasil
conseguiu diversincar sua exportação, que era quase dependente de
um único produto, o café, pura entrar no sctor dos manufaturndos, o
mesmo fazendo com o sctor agricola, de tal modo que hoje somos o
segundo pais do mundo exportador de produtos primários, Essa é
uma meta que nilo podemos desconhecer, que nilo é do Governo,
mas da potencialidade do Brasil. Estaremos fazendo aqui um exercicio do absurdo, desde que nilo desejamos reconhecer isto, que o Pais,
ele mesmo, independente do Governo, - e compreendemos que
V, Ex• não queira admitir- foi capaz de superar-se, c que deu certo
a política adotada. Houve um pequeno equivoco de V. Ex• - cu
não falei do vermelho da divida, falei que nós salmos do vermelho da
balança comercial.
O Sr. E•eláslo VIeira (MDB- SC)- Ainda nilo.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Tanto que, neste ano,
no cõmputo geral, a balança comercial é superavitâria,
O Sr. Gil••• Rocha (MDB- SE)- Conferiremos.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- No fim do ano, V, Ex•
poderá fechar com outros números, estou com os de hoje. Pelo menos a tendência já foi invertida, que era a de aumentar o débito, c
nós, agora, entramos numa fase de equilíbrio c até de superávit,
Essa. a tendência da balança comercial. Então. não temos outra solução, senão, realmente, a de exportar, para que obtenhamos condi·
ções de. nilo só, diminuir a dívida como também de aumentar a nos·
sa capacidade de importação, porque jamais nenhum pais do mundo
vai conseguir ser auto-suficiente, c cada vez que aumentarmos nossas
importações, também teremos um maior desenvolvimento.
O Sr. E..láslo Vieira (MDB- SC)- Senador Milton Cabral,
dois minutos, para dizer que estou inscrito para falar sobre a politica
de transportes no Brasil. E eu vou abrir o meu discurso cxatamente
com o campo dns exportações, para provar a V. Ex• que nós esta·
mos equivocados no Brasil, com essa política de querer exportar
aquilo que nuo temos capacidade.
O Sr. Gll•an Rocha (MDB- SE)- Permite o nobre orador um
aparte?
O SR. MILTON CABRAL(ARENA- PB)- Pois não.
O Sr. Gll•an Rocha (M DB - SE) - Percebo que V, Ex• está
perto de concluir seu discurso, mas o assunto é tão polémico- e esta
i: uma Casa de debates- que cu gostaria de fazer uma observação
sobre algumas das declarações de seu ilustre Uder. Eu tomei nota da
frase de S. Ex• integralmente: "Talvez, no mundo, pais nenhum te·
nha agido tilo bem como o Brasil, em questão de comércio exterior".
Vé·sc que o nosso jurista andou tomando umas tinturas da tecnocracia economicista brasileira. S. Ex• repete o diapasão que nós esta·
mos acostumados a ouvir em tclevisilo, jornal, conferências, e em
centenas, talvez exagerando um pouco, em milhares de seminários,
que c o aluai no modismo brnsileiro, para que se impinjam dados
que não correspondem à realidade, eu diria, estomucu\, visual e
sensitiva do povo. Eu direi: que País é este, - pura citur o nobre
Presidente do Partido de V. Ex• -.que tem um êxito total, e cuja
divida cresce astronomicumente, a tal ponto que o próprio Governo
se mostra preocupado'~
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Uma coisa não
tem nudn com a outra.

O Sr. Glhan Rocha (M DB - SE) - Segundo, que Pais é este
que continua a louvar sua politica de exportação e o Produto Nu·
cionnl Bruto cresce enquanto a conccntruç1\o de renda é um fato
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reconhecido internacionalmente. Terceiro, que modelo é esse que
consegue fazer, que, para o nosso Nordeste, a SUDENE exiba altos
índices de crescimento do Produto Interno Bruto, quando V. Ex•
sabe, como bom obscrvuclor que é, que o fosso hoje é maior, rcolmcntc, do que já foi entre o Nordeste e o Sul? !'; preciso que, ante os
tecnocratas, que exibem números, prclirumos licar com a realidade
muito mais singela da nossa sensibilidade de homens públicos.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Permite o ilustre orador
um aparte?
O SR. MILTON CABRAL (ARENA prazer.

PB) - Com muito

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - O nobre Senador
Gilvan Rocha talvez tenha chegado um pouco atrasado ao debate, c
por isso chegou logo, assim, muito agressivo, inclusive chamando ii
colaçilo a parte pessoal. Evidentemente, se um Bacharel cm Direito
assimila uns dois ou três conceitos básicos da Economia, é porque
somos vulneráveis a este setor tilo importante da sociedade. Nós não
temos aquela couraça que a carreira profissional de V, Ex• cjá, capaz
de niio sentir os fenômenos da Economia. O nosso interesse pela
matéria até mesmo talvez seja porque tenhamos uma cadeira de
Economia Politica no nosso curso. Mas, vamos abandonar esta parte, embora tenha sido V. Ex• quem trouxe este assunto pessoalmente
para câ- pura dizer que absolutamente este assunto não é polêmi·
co: estamos tratando de números incontestáveis. A balança comer·
cial brasileira passou de deficitária a uma faixa de equilíbrio e hoje ê
superavitâria.
O Sr; Gll•an Rocha (MDB-SE) -Só em um mí:s.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Amanhã, ela pode nuo
ser. !'; uma tendência que se vem observando, obedecendo a uma
politica do Governo. Nuo contribuirilo V. Ex•s em nada para resol·
ver os problemas brasileiros, toda vez que se apegarem a dogmas
absolutamente negativistas que nua correspondem à realidade. Acho
ati: possível, na discussão da estratégia da exportação, que o Go·
verno tenha alguns setores que estejam errados, mas negar uma
evidência que está aí constatada com os números é um tipo de poli·
tica que já devia ter desaparecido,
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, agora pediria licença aos meus nobres pares para
encerrar este pronuncimaneto, porque, na realidade, estou sentindo
que há um certo desvio do objetivo do meu discurso, que era,
cxatamente, comentar dois pronunciamentos importantes, um, do
Ministro das Relações Exteriores e outro, do Ministro da Fazenda,
ambos coincidindo em certos temas.
Mas, quero declarar aos apnrteantes do MDB que a minha posição é perfeitamente de acordo com a defesa apresentada pelo
Senador Jos(: Sarney. Posso apenas acrescentar, respondendo ao Se·
nadar Evelásio Vieira, que o sucesso do comêrcio exterior do Brasil
filo tilo grande que poucas nações do mundo atingiram o cres·
cimento médio anual acima de 20% e nós temos alcançado lndices
superiores.
O Sr. Evehíslo Vieira (MDB- SC)- Ai estú o erro.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Agora, quanto
uo futo de haver endividamento, esta é uma outra questão do problema. Lembro-me do uma obscrvaçuo, feita há pouco tempo, por
um representante de uma nnçUo estrungcira, aqui em Braslliu, que
dizia ser o Brasil muito feliz cm seu endividamento, enquanto o de
seu puls, que fora enorme, tivera como conseqUí:ncia u importação
de alimentos, vestuúrios e bens de consumo: o Brasil endividou-se
parn construir u sua indl1striu pesudu, pnrn fabricar suns m(lquinas,
montur sua produção de buse. construir suuo; locomotivas, fnhricur
seus nnvios, seus tratores, fa1cr a retroquimicn, e, neste paso, vcri·
ficamos que sô u Dislrilo de Camuçuri, na Bahin, que vai ser
inaugurado o uno qu'e vem, consumiu muis de dois bilhões de
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dólares. Então, dizia esse cidadão de outra nttçào amigu, o Brasil
ainda vai ser inccsado por esta política de ter-se endividado para
enriquecer c não para consumir preciosas divisas com bens que nilo
geram riquezas.
~r. Presidente, Srs. Senadores, encerrando, faço minhas as
palavras proferidas, na ONU, pelo nosso Ministro das Relações
Exteriores:
"Os Estados que maiores condições potenciais tom para pôr em
risco a vida na Terra, têm correlatamentc uma responsabilidade
específica de facilitar sejam alcançados, progressivamente, entcn·
· dirncntos entre todas as Nações, com vistas u erigir uma ordem
internacional politica c eeonômica que seja mais estável e mais justa.
A aceitação internacional desses valores nilo é simples matéria de
conveniência, mas, no mundo de hoje, condição de sobrevivência."
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR
FRANCO .NA SESSÃO DE 3-10-77 E QUE. ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR; SERIA
PUBLICADO
POSTERIORMENTE;
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trago algumas anotações sobre dois problemas do meu Estado.
O primeiro deles refere-se a uma reivindicação de Monte Alegre de
Minas.
Recebi urna carta do Prefeito Municipal, Sr. Ademar de Moura,
pedindo-me que juntasse a minha voz à dos habitantes daquele
progressista município mineiro, na tentativa de se conseguir uma
agência do Banco do Brasil.
Mais de trinta mil habitantes de Monte Alegre de Minas
aguardam ansiosamente, para a segunda quinzena de outubro ou primeira de novembro, na 4' Região do Banco do Brasil, o julgamento
do processo da criação de uma agência naquela cidade.
Diz a carta do nobre Prefeito:
Todas as forças vivas do Municlpio, Executivo, Legislativo e Sindicato Rural, estilo empenhados na concretização de
tão importante melhoramento para nossa corr.una.
A Dirctoria da 41 rcgiilo do Banco do Brasil, sua presidência, bem como todos os órgãos do Conselho Monetário
do Banco Central já receberam os minuciosos estudos das
grandes possibilidades de Monte Alegre de Minas.
Monte Alegre de Minas
3.200 kms' de extensão territorial
I50.000 cabeças de gado bovino
25.000.000 de frutos (abaca~i)
!CM: Cr$ 3.457.606,00
Produção: "café e abacaxi" de mercado firme.
Aqui fica, então, Sr. Presidente, o nosso apelo ao Dr. Mário
Pacini, a quem Minas Gerais tanto deve pela sua profícua gestão
como Diretor do Banco do Brasil, para que S. Ex• permita que
Monte Alegre de Minas tenha, realmente, a sua agência.
Outro assunto, Sr. Presidente, é referente ao problema in. nacionnrio, sobretudo na capital de Minas Gemis.
Vou recordar, lendo aqui, o que se passou em 15 de janeiro de
1975, no Conselho de Desenvolvimento Econàrnico:
A taxa de aumento do custo de vida (Guanabara), nos
últimos 8 meses (maio a dezembro), manteve-se nu média de
1,8% ao mês. Isso representa substancial decllnio cm relação
à média mensal do pcrfodo janeiro fabril, que foi de 3,8%, c,
principalmente, de março fabril, situada em 4,4%.
Vcrilicu•sc, portanto, que a innuçao, npós n c:xncerbaçilo
de dois ou três meses, foi colocada sob controle. As taxas um
pouco mais elevadas no fim de 74 e, possivelmente, no inicio
deste ano devem-se, principalmente, à maior expansão monc-
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tá ria de dezembro, já controlada- chamo a atenção para isso- c à tradicional connuéncia, no começo do exercfcio, de
certos reajustamentos autorizados pelo Governo.
t de notar que a innuçilo, da ordem de 34 a 35%, verificada cm 1974 foi, cm grande medida, resultante da elevação de
preços extdrnos. Cabe salientar o aumento experimentado
internamente, cm conseqUência da innaçilo externa, pelos
seguintes ínsumos de utilização generalizada: gasolina
{116%), aço (47%), fertilizantes (143%). Em nenhum desses
produtos se vem mantendo subsídio aos preços.
A revista Conjuntura Econômlca, de agost~ de 19i7, diz, cm relação à evolução dos negócios no setor preços, o seguinte:
No primeiro semestre de 1977, a economia mundial se
caracterizou 'por uma evolução de preços bastánte peculiar.
Enquanto os palscs industrializados registram, cm sua maioria, taxas de innação de.clinantes, após terem superado a espiral de elevação de preços registrados entre !973 e 1975, os paf·
ses em desenvolvimento mantiveram o mesmo ritmo das prcs·
sões innacionilrias.
Examinando os diversos índices de preços calculados pe·
la Fundação Getúlio Vargas, observamos que a taxa de
crescimentÕ se manteve nos mesmos níveis elevados verifica·
dos em 1976. Estes índices apresentam, corno no mesmo pe·
ríodo do ano anterior, forte aceleração nos primeiros meses c
redução de ritmo no fim do semestre, com forte desaceleração em junho.
lndlce Geral de Preços
O lndi<e mais genérico- lndicc Geral de Preços- que
representa a síntese dos movimentos de preços contidos nos
lndices de Preços por Atacado, lndice de Preços ao Consumidor c Custo de Construção, apresenta nesse semestre elevação de 22,5% em seu conceito de Disponibilidade Interna e
23,2% no de Oferta Global, contra 22,6% c 23,3%, respectivamente, em igual período de 1976, o que indica pressões de alta praticamente idênticas nos dois períodos.
A corrida entre preços ganhou vigor nos últimos tempos. Te-'
mos consciência do que representam, principalmente para os trabalhadores de Minas Gerais, estas altas aceleradas. A cada dia os salários são reduzidos, solicitando, portanto, um maior esforço. A distorção cobre todos os quadrantes do território brasileiro, c Belo Horizonte, hoje, concorre com as demais capitais do País, para ver qual
delas ostenta o maior índice anual de alta de preços.
A innaçilo, em si mesma, ê um laurel. Mas há quem pague por
ela, e certamente os que estilo pagando nilo estilo satisfeitos.

Análise e Conjuntura, publicação mensal da Fundação Joilo
Pinheiro, em seu número de março de 1977, observava o seguinte:
"Em janeiro, o lndice de preços no consumidor, cm Belo
Horizonte, sofreu um acréscimo de 6,2%, considerado o
maior dos últimos onze anos, e é cxatarncntc o dobro do
registrado em dezembro, 3,1%, E bastante superior ao do
mesmo mês do uno anterior, 3,7%, a variação acumulada:
nos últimos doze meses, foi de 52,8%, contra 35,6%, nomesmo período de 1976."
Segundo, igualmente, o Instituto de Pesquisas Econômicas c
Administrativa de Minas Gerais - IPEAD, entidade que calcula
esses índices, a variação de preços ao consumidor durante o ano de
!976 foi da ordem de 49,3%.
Rc:centemente, em seu nUmero de agosto, a revista Conjuntura
Econãmica. da Fundação Getúlio Vurgas, publicou um quadro
relativo il variação percentual, pura o i' semestre de 1977, do índice
do custo de vida (preços ao consumidor) cm algumas Capitais do
Pufs, nove, uo todo. Dentre todns, Floriunópolis, Capital de Sun'"tu
Catarina, apresentou o menor fndicc, de 22,9%, enquanto Belo
Horizonte liderou, e com uma vantagem bastante significativa, no
que rcsreita uo índice do custo de vidn.
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Diz essa publicação o seguinte:
"lndlces de Preços ao Consumidor (custo de vida)
Os lndices de Preços ao Consumidor, calculados para
algumas das principais Capitais do Pais, por diferentes
instituições de pesquisas económicas, denotam no primeiro
semestre de 1977 variações bastante diversificadas, flutuando
entre um minimo de 22,9% cm Florianópolis c um mãximo de
31,1% cm Belo Horizonte. A comparação com o primeiro
semestre do ano anterior mostra um comportamento não
uniforme, com forte aceleraçilo de alta de preços nas cidades
de Porto Alegre c Belo Horizonte e dcsacclcraçilo em
Manaus.
Analisando o comportamento do indico calculado para
a cidade do Rio de Janeiro, verificamos o registro da mesma
tendência observada nos I ndiccs Gerais de Preços c Preços
por Atacado: elevação praticamente idêntica cm relação ao
primeiro semestre do ano anterior."
Em seis meses, os preços na Capital de Minas Gerais cresceram
cm tornodc31,1%.
A continuar assim, c considerando o indicc de custo de vida de
agosto último, estimado pelo Instituto de Pesquisas Económicas c
Administrativas -IPEAD, que foi de 4,8%, teremos, cm 1977, uma
alta superior ao ano anterior, e que não foi pequena.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, existe uma
insatisfação geral. A população das diversas regiões brasileiras trabalha, produz, e, no entanto, na hora de adquirir o que produziu, é
levada a concluir que precisa trabalhar mais.
Não basta, para tranqUilizar o trabalhador, informar que os
preços no Rio de Janeiro estão caindo c cfctivamcntc precisam de um
controle. Por,mais real que seja tal queda, esta apenas afcta o nível
de vida de qualquer trabalhador, no mais distante ponto do Pais, por
intermédio dos indices de reajustamento salarial.
A barragem publicitária não consegue esconder que o trabalhador é de fato afctado negativamente. Os indiccs de reajustamento
salarial jamais o silo pelo menos equivalentes aos preços que estã se
pagando: alimentos, moradia, transportes, etc.
O trabalhador mineiro é um exemplo disso. Só cm janeiro de
1977, o custo da alimentação - de maior peso no cômputo geral do
indice, 45,37% - variou cm 6,0%, tendo subido, entre janeiro de
1976 c o mesmo mês de 1977, na faixa de 52,7%.
E para caracterizar ainda mais a situação, dentro do custo de
alimentação, o item que mais cresceu foi o referente a "produtos
ln natura", cuja variação podemos considerar cspctacular,
evidentemente num sentido negativo. A elevação foi da ordem de
94,3%.
Assim, para consumir produtos essenciais à nutrição, num pcrio·
do de um ano, o trabalhador mineiro residente cm Belo Horizonte
teve de pagar quase 100 por cento mais caro.
Por tudo isso, Srs. Senadores, é que duvidamos, ainda, do
aspecto social com que, nos últimos tempos, se busca caractarizar o
modelo brasileiro de crescimento económico. Que modelo é este em
que o custo da alimentaçilo apresenta variações altissimas, c com
uma aceleração não contida?
A má alimentaçilo, em pouco, conduz 1t desnutrição, c esta muitas têm sido as vozes abalizadas que sustentam a tese - é fator
que reduz a inteligência, de uma maneira irrecuncrãvel.
Os indices de preços nilo são neutros, quando sabemos que nem
todos ganham com a inflnçilo, sendo beneficiadas as minorias intcr·
nas c as que, lá de fora, silo favorecidas.
O Sr. Marcos Freire (MDB aparte?

PE) -

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB prazer, Senador Marcos Freire.

Permite V. Ex• um
MG) -

Com muito

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- O assunto que V. Ex• truz
à bailu, neste instante, é dos muis importantes purn u vidn brusilciru:
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e como muito bem acentuou, na sua fala, nem todos ganham com a
inflação. Mas há aqueles que ganham com a inflação. No nosso Pais,
podemos dizer que houve aqueles que se enriqueceram com a
inflação, enquanto a grande massa de assalariados empobrece, cada
vez mais. O aspecto ressaltado por V. Ex•, da subnutriçilo, com
todas as suas conseqUências, algumas vezes mortais, silo o atestado
do sacrifício que o ntunl modelo económico financeiro, instalado
neste Pais, está impondo no povo inteiro. Portanto, quero congratular-me com V. Ex• c, apenas, lembrar um aspecto que talvez
não tenha sido, ainda, versado no discurso que V. Ex• vem
pronunciando com tanto brilho: é o desperdicio, a sangria que signi·
ficou para as finanças nacio~a!s os empréstimos e financiamentos a
empresas cm vésperas de fnléncia, cm estado pré-fnlimentar, que
ascende a milhões, c, sem dúvida nenhuma, terão também se consti·
tuido em fatores inflacionários. I! passivei, não tivesse havido esse
destempero oficial, procurando amparar empresas que estavam com
seus dias contados, que o processo inflacionário não atingisse a
dimensão que atingiu. Quero, assim, com esta achega ao pronun·
ciamento de V. Ex•, parabenizá-lo uma vez mais, pela oportunidade
da matéria tratada.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Marcos
Freire, eu que agradeço a intervenção de V. Ex•, que faz bem cm
lembrar o empréstimo a essas empresas praticamente falidas,
evidentemente, trazendo um surto inflacionário. O Estado de V. Ex•
deve estar como o meu: os trabalhadores carentes de melhores
salários. Rccordo·mc de que V. Ex• jâ apresentou um projeto para
corrcção do salãrio do trabalhador, de três cm três meses. Fico na
esperança de que o Senado o aprove. Muito obrigado pela in·
tcrvenção, prezado companheiro de Bancada.
O Sr. Evelíslo VIeira (MDB - SC) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Ouço V. Ex•,
Senador Evelásio Vieira.
O Sr, E•eláslo VIeira (MDB- SC)- V. Ex• está mais uma vez,
a tratar de um assunto de alta seriedade c que precisa ser abordado,
debatido, com maior constância, nesta Casa, no sentido de
sensibilizar o Governo Federal, para que ele reoriente a sua politica
económica c social. Da análise que V. Ex• realiza tentaremos ofere·
ccr algumas contribuições, pálidas, .. mas que possam ter álguma valia
para o seu discurso. Inegavelmente a inflação, na maioria dos paiscs,
tem uma contribuição um reflexo na nossa inflação, mas esta é
fundamentalmente cm razilo da estrutura deficiente do nosso Pais. O
Governo brasileiro, ao invés de se dirigir para as corrcçõcs na sua
estrutura cconômicu, procura apenas atuar no campo monetarista,
procedimento esse que não vai resolver os problemas da inflaçilo, do
alto custo de vida, enfim, os problemas que angustiam os brasileiros.
Alguns componentes da inflaçilo no Brasil: alta carga tributária, alto
custo do dinheiro, nossa pouca produtividade, sistema de transporte
- outro componente que pesa no alto custo dos nossos produtos.
Deveríamos dirigir·nos para as indústrias de bens de consumo popu·
lar, dcvinmos desenvolver a indústria da alimentação, para o
desenvolvimento da agropccuária, a tim de que pudéssemos
alimentar os brasileiros por menores preços. Em vez de através dos
produtos agropccuários, buscarmos divisas., procuramos um
desenvolvimento insdustrial sofisticado, a que a grande maioria do
nosso povo nilo tem acesso. Procuramos exportar produtos a preços
competitivos, pura cuja exploraçilo nilo estamos estruturados.
Possivelmente ainda na tarde de hoje estarei focalizando outros
sctorcs de nossa economia que se acasalam com os que V. Ex• está se
referindo. Necessário ressaltar que um componente alegado pura o
encarecimento do custo de vida, contribuinte da influçilo, é o salário.
Na verdade, nilo é, porque cxutumcntc setor que tem seu crescimento
impedido pelo Governo, inclusive não permite, impede que as cmpre·
sus aumentem, dcvidumcntc:, os sulârios dos seus empregados, c, com
isso, possibilitando a participação de maior faixa de empresários nus
exportações, possibilitando maior exportação, no sentido de
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diminuir o balanço de pagamentos. Eram as considerações que
tentamos fazer, numa contribuição no belo discurso que V. Ex• está a

Quol'hl·felro !

5367

"Verifica-se, portanto, que a innnção, após a exacerbaçZio de dois ou três meses, foi colocada sob controle".

realizar.

Isto em 15 de janeiro de 1975.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
Não é a Oposição quem fala. Truta-se de uma Resolução do
Senador Evehísio Vieira.
Conselho de Desenvolvimento Económico.
Silo contribuições lúcidas que possivelmente não poderão ser
E pergun\amos: cs\a inflação, Senador Evelásio Vieira, foi colocontestadas pelo Governo. Tem V. Ex• toda razão. Aqui está o exem- cada sob c.1nt:olc? Verificamos que não.
plo, sobretudo, do trabalhador mineiro, que, num ano, teve seu
Sr. Presidente, as variações do custo de vida são o sinal de alarcusto de alimentação aumentado em cerca de 100% e evidentemente
me de que nem tudo vai bem. Podem até indicar que tudo vai mal.
o seu aumento salarial não foi da mesma ordem.
Dai, Sr. Presidente, acreditamos ser o momento de afastar realNão seria demais recordar, Senador Evelásio Vieira, face às suas
observações, faz-se necessária nova reorientação do Governo, sobre- mente os fatores que concorrem para a distorção inOacionária, -e
já lembrava o Senador Evelásio Vieira alguns desses fatores-, penatudo no campo da inOaçuo.
Há poucos instantes lia- e vale a pena relembrar- aquilo que lizando os que se beneõciam do processo, em favor das maiorias que
se passou em IS de janeiro de 1975, nu reunião do Conselho de a cada dia perdem poder aquisitivo. Há como que uma lógica na inDesenvolvimento Econômico. Comunicava-se ao Senhor Presiden- flação: muitos perdem c poucos ganham. Quando serli - pergunto
te da República, através do Ministro-Chefe da Secretaria de Planeja- cu - que todos poderão ganhar, principalmente os mais necessitamento, Ministros da Fazenda, da Indústria e do Comércio, da Agri- dos?
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
cultura, do Interior e das Minas e Energia:
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1,024,2

3,1

45.~

914,9

1.2
2,9

S7 ,l
52,2

l.7
3.4

~0,9
~s.s

rdo .Ul•

::c".'::nes

t.m.•

?rod:;:os AI i.::•:nt.ues
CE.i'l'A ct.Ca:J.
C.nl

.981,0
1.092,6
1.361,11

~tos ~Jt:-Ícolu

Prn..'utos 1:-x:!:.::stri.lis

hS

sentou uma taxa de crescimento real mais
expressiva do que a do segundo semestre,
justamente o de inllaçáo mais acelerada.
Nota~se ainda que, a preços reais, a taxa de
crescimento em 1976 foi de 3,4%. a menor
dos últimos oito anos, com exceção do
1970.A nível de: Superinrendtcias do Esl.ldo
'ICrifica~se que até dezembro, Js du Belo
Horizonte e Re<Jijo Metropolitana itrrec.ada ..
ram CrS 3. 71 Z 720 mil, represenl<ndo 55,4'.\\
do total do Eotodo, contra S6,5'> em 1975.
Isto wm demonsrrnr que a t.lxa de crescJ..
menta na arrecadaçJ.o foi mo•s :;igruf•caiiVa
nns Su~erinlendúncias do inlericr, com
52,5%, contra 44,7% das de Belo Horizonte e
R~iáo Mt~lropolitana.

Comparando-se a arrecad.1Çiio previst:J
com a eltttivil, r,indJ a nivdl dtJ Superinten~
ddncias, con~l:ll.a·Sd que o melhor desempe..
nhoficou com a de Plrdpora,·23,7%, vindo~
seguir, Varginha, 14,6%; Governador Vnla~
dares. 11,9%; Curvelo, 11,8%; Ubo:rfjn~ia,
9,4%; Metropolitana, 9,3%; Juiz do Fora,
9,1%: Ubemba, 8,8%; Monl•,. Cloros, 3,5%:
Belo Hori1onre. 2,8'h. Não alingirJm a previ·
são:Ohin6polis,,t,1% e Tcó1ilo0toni, 1,7%.

66,9

Flnenças Públicas

A NÍVEl 01: BRASIL

Por outro litdo, em recanto

A arrecadaç.1o do i CM, em Minas, duran·
!e o ano de 1976, toi de CrS 6. 735.746 mil,

<a, 1% ao arreeodado em 1975,
ao valor previsto para o ano.

qua M1na:s

superior em

e em

9,~

pronuncia~

memo, o Seeretáno da Fa:enQa ellidP.nciou
~-erCe

cm ICM, Clecorrenht di!

isenções p.m:lais conc«!<!as no ldte c à
CrS BOO rnilhàt'S

cam~. :lpro.r.tmadama:nt~

O~~embm tal o müs m.'is expressivo, em

por ano, c GOO a re<:uçjo C:as aliquota::;, da
1970 a 1970, cM-gou a 20'fJ, corrc~ponden~
do, ~ em 1976, a urna ~rda dct 1,7 b1lhào
de cruzeiros.

termos de arrecadação a preÇQs correntes.
atirr,ir><:o um tol:ll de CrS 710. 158 mil,

suç.erior a novembro em 7,5%, ao mesmo
mês do ano anterior em 65,1% e à média
mer.sal do ano em 26,5%.
Deve-se dt'!st.'lc.ar que a arrncadação em
Minas apr~tau um.1 taxa anwl do cn::oci ..
mer.:o inlenor somenta à do 1968 e 1974,
err.bo,ra d1versos fnlores, em 1976, tenham
contr.bu(1o?ara diminuiçjo da arrecadação,
dentre eles: a reOuçâo da'!i ~liQuobs, Que
p.!ssaram C!~ 14,5 para 14,0'\ nas opera·
ÇÓ"JS in:emas o Cd 12 para 11% nas lnteres..ta~uais: as isenções tt!'.Cilis e os crédi!O:ã .1
ex;x:rta~o: o con!role d~ preçoS- dos produ ..
tos c;~.;o ma1s p~SJm na arn.-c<Jdaçjo, como o
aço, qua le..,"!t urr.a pan•cip.açJo do 20% na
ilrreeadJç..1o e-sladual.

Fazendo..se uma restrospectiva trimes-

tral, noLl·S<! que o perlodo de outubro a
dezembro tal o mais O)l(pressivo na ~rrecada·
çJo 11 preços correntes, com uma taxa de
crescimento de 61 ,5%, cm comparaç.lo com
o mesmo período de 1975. O primeiro tri ..
mastro cresceu 41,1%. o segundo, 37,5% e,

o hm:eho, 49,3%.
Pode~se ter uma ell'idenre demonstrnç.1;c
dos males c.1usados pela inflaç~o nas tin..1n..
ças pübllcas, quando se veritic~ quo, a
preços consto'lnle5, o primeiro wmestre do
ano, embora com menor arrvcodaçJo, apro..

De acordo com o Bolelim do ICM, do
Ministtlorio dJ F.uenda, a t~rrecadaçiio de~la
Imposto atingiu, em 1976,a CrS 82.065.410
mil a pr!!ços corr~nles, superior, portanto,
em 43,5'.\\ ~ 1975. O mês de dezembro
caracrerizou·so como sendo o mais c.-.:pres-.
slvo do ano, atingindo CrS 8.748.620 'mil,
Importância superior cm 11,W..:~ a nowmbro,
em 26,0% à médl3 do ano e cm 7G,7% ao
mesmo mês de 1975,
Por outro lado, a preçns reais, o crescimento fui do apenas 1,6%. A preços correntes pode--se alirmar quo 1976 npresentou
urna das melhores taxas de crescimento
deSde a lnstituiç.;o do ICM.
Destaca~. em 1976, que as melhores
taxas d& crescimento real hcaram com O$
Eslados de Sergipo, Espíritn Son\o o R<o
Grande do Norte, quo, em 1975,
cfasslflcararn .. so em posic;óes inr~rlores.
Com menor crescimenlo São P.:~ulo, Alo
Grnndo do Sul e Sanl:l Cot.Jrina, todos com
particlpaç.lo expressivo no to.,\ do arrecadação naclonal. Em turmos do regl.io, o
c:rcsclmento mais signitiC-'Itl-.o foi dn Cenlrcr
Oeste (13,1%). vindo a seguir o Nordeste
(9,3), Norte ( 9, 1%). Su\ (0,3) e n Sudest•
(0,2%). Oesl:lco-so ainda q ro Sjo P~ulo e
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Rio Grande do Sul apresentaram taxns do
c'escimeóto n~ativas cm 1976, b•~rn como
menor particip.açjo na i.lrruc&:~daç..i'J nacional. Minas Gerais passou a ocup.:~: a terceira

•
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posição quanto

pomcipoção no toh11 na-

clonai.
IMPOSTOS FEDERAIS EM MINAS
I

A arrecadação federal no Estado totlt>zou em 1976, o preços correntes, Crlõ
10.196.251 mlt, o que represonta um ocréscfmo de 67,7%

em rclaçjo a

1975. Ventica..

soque este crescimento é suP*!rior ao regis-.
trado em 1975 (60,9%), ocorrendo, portanto,
em T976, um n·tmo mais acentuado no crescimento da arrecadação.
Na composição do totl/ d.J Receita Tri..
butária em Minas Gerais, n9t.1·SO que o:4

.Impostos. toram responsáveis por S-5,6%
em 1976, contra 95,4% em 1975 e 9~.5% em
1974, e.,;aenciando um decréscimo de

clpaçãodas Taxas.·

Outubro de1977
ç4o dos seus in....,stlmentos. Informou~.
ainda que, nos próximos me"..es, a tax,
de"" r.! diminuir,• para, em bre110, alcança
uma faixa de oumentos mensais na boso d
2'11..
As varioc;Oes de J•nelro deste ano o!!
superiores 's de janeiro do ano anhlrior, n
proporçio de 3,9 x 3,3% na Oferta Global
e de 3,7 ~ 2,3'1. na Disponibilidade lntem.
Comparando-se janeiro de 1977 com d•
Z.mbro do 1976tem-se, para 011 ltlspecdvo
conceitos, um3 pror>:>rçáo de 3,9 • 2,4'1.'.
3,7 x 2.3~.
Considerando-s<: os índices acumulado
nos últimos doze múii.es, conslíita.Se um
taxa d~ <9,!7X. para a o·~-..1 :•r.':.~ 1 ~
47,2% par• • Oisponib•lõe•~< ,.,.,.,,., ~~~

A INFLAÇÃO EM 1977
O ano de 1977 j4 começou com urna

lend~ncia de alta da taxa lnflaclonllria, que,

em janeiro, registrou uma v.ariaç4o de 3,9'r.
para a Olerta Global e do 3,7% para a
Olsponlbilldadelnhlrr-..
Segundo fontes da Socltltlrfa Geral de
Planejomento, esse cresçlmento, superior
ao assinalado nos trts ~ftimos meus de
1976, <I devido ds Influências de reajustamonto em Inúmeros preços administrativos,
tais como o do cigarro, energia el6trica e
transportes urbanos. As mesmas fontes ponderaram ainda que nto M ind,cios de ••·
cesso da liquidez no Sistema, nem de modllicar;óes do Gowomo quanto-., propósito de
reduzir tubstanclalmente, neS1e ano. 1 taxa
de aumento dos orer;os,lnclusive pela ntdu-

rior. ""r!znto, ao ano de ,;--:, :l!a:"'C::

registrou, nessa ordem. LEZ~

paro..

liRAS IL

:c:E

OLltms

Na formaçjo da Receita, a atuaç:to da

~.S

I

Imposto de Renda o do IPI foi csL! nos
~!limos

1rês anos: em 1974, o IPI p.1rtrcipou

com 42,7%, contro 28, 1%, do ·Imposto do
Renda; em 1975, registrou-se 37,7% o 37,t
e, cm 1976, 35,0% e 32, 1%, rospec~vamen
tc. Os demais cor'lponentes da Rccc•la participaram com 32,5%, sendo 1,1% do lmpoo-

to

sobre lmportaçjo,O,B% sobre Tmnsporte
Rodoviário de Passagerros, 26.~{,(, dos Impostos únicos e 4,4% Cas Tax~s. •
Verifica-se que nos Impostos Unicos, o
aplicado sobre os Combustive•s c Lubriti.

cantes teve uma portcipção do t 7,1% em
1976, contr> 9,3% cm 1975 o 13,9% em
1974,Nisto est;jo rell~tidos pnncipalmt!ntooa
aumentos nos ptcço!> dos Ccriv.u~os llo pe ..
tróleo. ao longo de 1976, o os íltré:>clmo:~
\lerificados no consumo. T.JmlhJm o Imposto
único aplicado sobre os mrnl!r;:lis do Pais
\lem. rf'9istrando uma tundt!nci:l crosccntt,
principrtlm7nte, p~lo --riumCI1ta·- de divers-os
gêneros plrment.c•os,:dentro eles, camc,altace, ceno.ura, chuchu, vagem, mas!-as cm

~:~:>l

VARIAÇÃO GERAL DE PREÇOS
AO CONSUMIDOR E DA ALI MEfoiTACÃO { Belo Homonte, Rio
de Jáneiro e Parlo Alegre).
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/NDICEDE
PREÇOS POR ATACADO
O .iodlce de Preços por Atacado.,'prln-,
clpat componente do c.llieufo da inflação,
que 18m P!ISO 6, contra 3 do .custo de Vida.
e 1 do ·fndice de Construt;.ao •• regfs~rou,
em janeiro, uma quoda de 1,2'11., contra urna
etevacáode 3,2%, em deliOmbro, nos PfeÇOS
dos produtos lndustriol~·::t lo:e !OC:::::i\

':

s.-

3,9
49,0

-iS

l;,,

=

w..

estabilkla~e da p·ocu.-a

rc:'-"""a. c

pors da es;>er.ld.a acelerõ!çk ~" ""-""""~
em decon~nci.a das ~ e ""i:::me:r.
para as festasdelim de ar.o.
Em novem~ro. te"'C-Ge l.'l":"'4 et~o

o.~. contra 0.7%, em ou:....c,.-;. c:r.scerc
baixa mostrando que o ~t! (~ :eeJ
foi eficiente .na conte~o c:.. c:emê<tca
'duslri.al.

re

•~;t.:q.o: ~'OrCE a.rw.
1'1\..'<:[S
P.R.\SfL
J.\.'lt.IIIO DE 1977
DJSCRI!'!i~

tONSI.NIIDOif

.,

OF<RT~

1'76 - k\'e:Y!ro

geral e gal1nho.

ConsidP.rando-sc o acumulado dos útd.
mos 12 meses verifica•SP. que Porto Alegro
apresentou 39,1% no item gt:ral, enQuanto
que o Rio de Janeiro ;Jcusou ~6.1% no geral
e 49,1%,. ·Alimentação•.
Relacionando-se tais d;~dos com os já
1 pre~ntados para Belo Hori~onte, concluise que o custo de vida belorizontino é dos
mais anos do Pais.

"!: .&o:.,;c."-

Nnet: G:ML IF- l"'...eçps

Oren:a Cloboi[Cd.l)
Dlsponibllldlde ln •
....... (Col. %)

lõ3eO li'DiCE DE
Jt..l::lllO
ClM/6;•100)

\'ARI.~m

_,1,".\'f.ll::'l

~I t:'.T~ :· """";

1,0"·"

3,9

t.i.ll

1.~7.3

3.7

..~:-..:

Fonte: fU).':IV:l G:õtlllO \'IJ'::.\5
Nota-ce que os .preços por "'tac:ado.
!Oio o p~nclpal elemento lndic:ldOr da tend6ncla lutura d.a ln!iaçolo. Por exemplo, o
reajus:e da came, previ$to para o final de
janelro,.ja pró-ou aumento nos primeiros
di•• do mês, com os preços elrOiulhdo a urna
média de10,6'1> para o produtolrigoriflc:ado,
HoiMt, tant>ém; baiiUis de pr~100 deoiguns
produtos, como o feijao (8,1'1.), em decorrência do aumento da produção ~m algumas
regióes produtora• dO C.ntfO.ljul, e a batata
inglesa (3,2%).

O o(ndic:e Geral do Pr&;OS :r:r ,.;~<::~C
Ois;>onibiiidade ln te ma • -. cu _...,
base para c.lllcufo da CQ'Te(:lr. mCJTor.l
isenta dl'a variações ac:icW'I21u. ~wu

mesmo mxto que o inaa:e 9tfUl ...!, 1

oituando-ee.em 1.000,5.
O .indico de Cllsto de CO'=..cic•,
Rto da Janeiro, aumentou :::.7"11.. et:t aocontra 1,2%, em dezetn:)ra, c:::rn c "
atl~ir<to 60,8')(,, contra 56.<'1. ""'"""
em de..,rrôro,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Outubro de I'Y17

•Aiimen.!.,ção na

ne~c!éncia.,

variaç.áo e~1tve com .Produtos F<Hm~c6uti.
tOS•, também do menor puso no custo de
vida, com !i, 1%, \lindo a ~ugulr .outros
Produtos •• -4.~.6%, ·Artigos de ·nc~idCnciOJ•.
~5.6'1. o -~rtrgos do VestuMio., 39,3%,

tou mnlores varic'lçôes nos llct1:. .Produtos1n
Niltur~1·, Inclusive hortifru~gr,,njelros, ·Produros lnduslri.11i.zados• o .Produtos de El.l·
boraç5o Primária ••
Em .Produtos Noio Alimentares., a maior

47.3'.\J u .$Mviços Públicos e de Ulilidade
PóbfiCJ•, .39.t{.,, ~·1 .AIImCnt.1çjo .. ·• o sub·
grupo .Aiur1~nt.lç.1o Fora CIJ Rc~1dtinc~a .. foi
o que mnis VM•ou, !>J.!Y\, vindo a seguir

qu& apresen-

v.utiAQ.'It.~

s
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111.1.0 UHU!I"lloil
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DE!I)t~: t~ta•l97flooi'J17

'
...,

Dr:. 1974

1 ... All~nt
1.1 • N-1 Rnir!~b
'1 .. 1.1- P~tas ln.!w.tri:~li:~
l.l.Z • P~tos dr: Etabonç~ Prín.i'ri.a
1.1.3 .. ProQ.atos ln•Xltur•
l~l- for.a do& ~dC'êr:cia
Z .. Produto\ ~ .lh::'lifflt~rt'S
.2~1 • Mtieos a- ~sic!ênci.a
2.2 .. An:i&os l!e \'r:stu.irlo
2.3 .. Pivwtos fai1!Ll.:"-'ticos
J • .C ... t\.ltros P'J't)I,::Jto:~o
3 .. Serv. Públicos I' 1!1' Ut il. Pública
.C • Outros Scrvl~o:s
Crrill

·"

lonte:

I'AR!AC'OCS
l9i6

I

l'l7\

I'IT.'<S

I·'~''·

I Drt~ 1~7S I

l!)7S

l,Z
l,Z

5, "

'·'

4,6
4,6
6,4
1,1
1,7
1,5
I,Z
0,0
4,1
l,S
l,O
3,9

2,4
5,1
6,5
Z,D

•••
!,9
10,7
1,6
D,D
),5
!,7

• 1,1 .
1,1
-0,9
1,1
o 2,1
),9
),4

zonte, ( 6,2':":~),

VAAIAÇOES ACU'IJWIIS
~ r1LTI~t'lS U ~f.SF..S
J.ui. 1s
Jan. 76
a J01n. lt.
a J:~n. '77

-T

5.9

•••

),7

36,5
36,9
!3,6
Sl,l
17,)
11,0
17,0
11.1
!6,7
40,1
34,5
l7,l
35,6

5,6
5,6
1,)
1,1

••6

1,5
5,9

1.3

'·'

0,7
0,3
!,)
),9
0,1

1,1
1,.
1,5
9,6
11,6
•• 6

o,s
S,1
),I

o.i

SZ,7
5!,4
SS,l

:u,6
94,]

SM
47,3
~S,6

l!J,l
51,1
49,6
39.1
61,7
5!,1

I'RfQ:ll E V.UU'(lD llf. mCCS llf. Pfll!liiOS ALI>f.\TAI~S
R.tDICRI:CP.'n

Em janeiro alguns produtos alimentares
apresentaram preços superiores ao do indi·

ce de pre~os ao -.;onsumidor, em

JN\, l!U7

),D

'·'

IPE.\O~C

I

t'lt:. 19:'6

s.s

1,5

PREÇOS ll!-

I

1977

!,6
!,6
4,0
1.1
6,1
4,1
1,0
Z,4
1,9
5,9
11,6
1,5

• O,S
0,4
),4

Al.IM~HTAÇAO

aero Horf..

des'Qc .... ndo-se a cenoura,
~~.~r:~ chuchu, 34,5%; came de boi de V,
14,6%; põo, 13,1%; carne de boi de 2',
· "'"'~· 'l'lacarrão, 9,8%; carne do porco de
• •• ., ..ú; bol~chas. 9, 1%; frango a balido,
8,9%; presunto, 8,1% e arroz empacotldo,

.~

JMI. 1976

1,1
1,0
Z,&

s.~

I

6,11%.
Por outro lado; registrou.:;a queda de
preços dos soguinrr•., produtos: barara.6,4%;
tomate, 4,9%; feijáo empacotado, 0,7%; açu.
car cristal, óleo de atgod~O O óleo de soja,

0,5%,cada.
Compacand<>-so os prec;os do janeiro do
1977 com os de 1976 verifica""' que todos
os produtos alimentares apresentaram sub,s..
tanciais aumentos, rendo inclusive ~lgun:s
uflropa!iSado :J 50%, como o açucar cristal,
azeite de oliv:~, café moído, exrraro do toma·
te, feijão empacotado, fubá mimoso Pramar,
óleo da soja, queijo Minas, alho imporlado,
bal.iltõl, carne d& porco do 1•., toucinho,
tomare, vagem, bolachas, chuchu e ~o.
•Jti em janeiro dosre ano ~oot:l·so um
vertiginoso aumento da cenoura o chuchu,
componentes do grupo du
horllfrutigranjeiros, o qual no ono passado
foó L>mbém nl!amon!l> esp..culatlvo.
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CUSTO DE VIDA EM OU'TRAS C~ITAIS
~.

Se<Jundo /nrormaçó~ dlvulgndas polil
Fu.1daço"10 Gutúlio V.u~FIS o pelo CorHro do
EstUdo:~ e Pe~uis.a~ Económicas, da FJcul·
dadu du Calnt1a:. Eeon(u111Cas do R to Gfan•
do do Sul, o custo dt1 vtua no Rio do .lane\m
ct1 em Porto Alu!)ro nprtls-ttntou.so também
'«~levado no primc~ro mU9dnl977.

Porto Alegre pa"""u do 1,3\1\, •m de•embro, para 4,41Xa, em janeiro, cnquólnto que o
Rio de Jaot1\ro o~olu!u da 2,7% p.;tra S,t%.
No grupo oAiimeMaç~o., Porto Al•gro, qua

linha registrado uma os::tbilizaç~o em dezembro, apresentou, no mits seguinto, uma
VõlriolçjO de 4.1%. Paltl o Rio do J;mciro a
voriaç~o foi da 3,3% para G.3~. couSJda,
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SEriXIOS 1:!'"\LJ:ruos 1\,\ W\:·:<;Sl\

1976/1977

~ll!Sf:S

t'i 9 l\to:"JC!OS

Jan~i ro/76

2.485

q.J\\ilDA!lE

\

\

Fc,·crciro

2.232

90

14. 7~1. 230

2.364

106

IS. 733.963

lO i
lO i

Abril

1.746
2.243

74

19.086.137

129

18.3~7

.645

3.050

136

3.029
2.144

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
1\ovembro
Dezembro
Janciro/77

\

38.157 .(>Sl,Z3

13.7~0.031

~bT';O

~!aio

\'•.IJ.(\;{

38.280.052,24

100

32.787.~26,12

86

121

25.892.~;1.12

96

38.45~.175,79

79
149

26.1~3.992

143

59.573.117 ,'09

155

99

16.451.110

87

13.767.725

63
84

52.030.373,20

71

34.887 .S52 ,95

67

1.738

81

10.091.007

73

25.546.816,91

73

2.028

117

17.513.358

174

183

1.547

76

12.061.378

69

46.695.465,52
30.029.~07 ,53

1.938

125
35

17.076.614

142

33.722.202,35

112

20.390.737

119

45.703.699,08

136

2.613

64

Fonte: llOV!-lêSB/Slli'EC

Preços ao Consumidor

Em janeiro. o indico de Prtços ao Con·
sumidor, em Belo Horizonte, sofreu um

acréscimo de 6,2%, considerado o maior
dos Ultimes onze aor1s, e é exatam'!nte o
dobro do rt-gis1rado em dt!zembro, 3,1%, e
bastanta su~rior ao do mesmo mês do ano
anterior, 3,7%. A variação acumulada, nos

l

ültimos C!oze meses. lol de 52,8%, eonlra
35,8%, no mesmo periodo do 1976.

Nota--se que é comum o mês de ianeiro
epresentar uma alta substancial no lndice,
em função dos diversos aumentos de preços
q~J~e ocorrem no inicio dd cada ano.

Por sua wz, .Produtos Não Alimentares. teve wriól c;ões positivas em todos O :i
seus Sl.bgru;>as, com destaq_ue para .outros
Produtos •• que loi de 0,1%' para 9,6%, po.
dendo ser id~ntilicado como causa desta
varia~o o aum"nto substancial no preço
dos cigarros. Deve-se destacar quo S9men..
te o· cigarro tem peso do 3,6:3% no .Indico
Geral do Custo de Vida •• sendo suplantado
apenas Pela came de 1'. 6,719%, arroz•
3,918%, aluguel, 6,950% e lorça .• luz.
4,228%. •
.Serviçoo Pübllcos e de Ulilidade Pü~ll
Cit• 11pre~ntou, em janeiro, a maior variaç.lo, 11 ,6%. Em!:>OI'il de menor peso no custo
dO vida, os ili!Os acréscimos de preços
~rific.ados nos seus componentes- t:ari1~s
postais, p.ilss.J~ens, torça e luz etc, acaba ..
ram por prc~onaro lnd1ce.
Considl;!lílndo--su as variaçóea acurnufa ..
das n~ tJt:~~o:: 1:? rne~s. note·:~~ c:ue 3
tlxa mai~ .,i-:!!V<JdJ. e-st.i com .outro~ Servíços .. , 62,7%. vindo a seguir a ·Aiimen!l·
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Durante o ·mês de janeiro, todos os
grupos componentes do Custo de Vida
exerceram pressões de alta, com as seguin·
tesvariaçõ-as; ·Alimentação., 5,9%: .Produ·
tos NAo Alimentares •• 6,2%; .Servlt;çs..eit·
blicos e de Urilidade Público ... ll.~ e
•Outros Sef\'1ÇOS•, 4,6%,
Na .Aiimen;ação. - de maior peso no
cómputo geral ao lncice, 45,37%-o sU:.grupo .Na R~cl<lncla. passou de 3,7%, em
dezembro, para 6,0%, em janeiro, com •Pro-.
dutos lndustrializ.ados• evoluindo de 4,6 j)O•
ra 5,6%.; ·Produtos de Elaboração Primá·
ria o; de 1.3 para 5.6% • oProe!UIOS ln NalurD•. de 5,9 P.ra 8,3'!\. O subgrupo ·AIImentaç.ác_.Fora da Residência~. de menor p:eso~
sctreiJ uma rf!9ressão·de 1,3%, em de~em..
bro, para- 1,S'>o, em janeiro.

l,l

çJo•, 52.r<i~ •• Proc:h.l!os nlio Alimontares ...

R:J\lt:: lrLAD-t.G

,I
'~~

!
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ma1or em dezembro. Neste més somente o
tu~ mimoso, óleo de algodão, biuata, cebo~
la e: a carne bovina de 1. e 2a. apresentaram
pres.sóes de baixa.

a

Analisando·se os preços, relativamente
ao ano. Veritica~se Que grande parte dos
produtos pesc::uisac:!os scrre"r..l! acréscimos
posHi\tOs, tendo alguns at're"sentado varia·
ções superiores ao Custo de Vida em Belo
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Horizonte durante o ano (49,3%), tais como;
açúcar cristal (67.3%), azeite de· oliva
(67,0%), café moido (96,4%), extrato de tomate (54,7%), feijão empacotado (121,2%).
fubá mimoso Pra mar ( 123,2%), óf•o de soja
(59,4%), queijo tipo Minao (57,0%), alho
impoMado (135,2%), batata (127,7%), came
de suino la. (58,2%), toucinho (100,7%).
tomate (90,9%), vagem (82,6%), bolachas
(60,5%) e chuchu (86,1%),
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Veritica-se ao encerrar o ano de 1976
que somente a carne bovtna de 1a. e 2a .•
apresentou ligeira queda nos indices de
preços, com variações de 1,4 e 3,5%, res..
pectivamenle. A manulençao, praticamente,
desses índices deve-se principalmente â politica de fonnaçào de e~toques do Governo,
inclusive com Importações, para eQuilibrar a
demãnda nos momentos dílicies da entres'l'
safra.

Exportação

O comportamento de
Minas em 1975 e 76
As expartJç~s mir.&iras apresentaram,
de janeiro a C<>Yembro de 1976, desempe·
nho men5JI in!etior ilO tio ~no anterior, em
termos quanli!atlvos, porém, obsei'\'OU•Se,
em v.:~tor,bons resullados m~nSJis em 1ela~o a~'i mesmos meses de 1975. Assim • .1
cxceçjo dJs quedas no vnlor exportado
ocorridas em fe\letPiro (50,12%), m,1io
(10,87%), julho (32,30'1.) o •etembro
(16,16%) o da>omp.~nho mensal das e.po•·
taçóes tls.tadu.lls, em 1976, ~uptHOU o obsar·
vado cm 1975, che-gando mt.•smo a e)(prcss.i~
'-'O' acrds.cimos, como por exemplo o venlt..
c ado no m6s do abrtl (129,81%).

No período janelro·novembro de 1976

regls1rou-se queda de 5,14% no volume, e
eJcvaç.io de 12,61% no valor uJCportado em
relaçao a igual periodo de 1975, p~rmihndo
concluir pela e)l,islência de um SJldo lavo..
rável n.1 variação dos proços médias dos
produ las e)l.por!ado:i pelo Eslado.
Segundo os dados origmais da CACEX.
durante 1976, o mC:s quo .1presentou rcsul!a·
dos mais sig_nillcarivos em termos de expor·
l:lc;óes mine~ras roi mar~o. com 9,6 milhões
de tone-lacf':ls e,~~portJdas, no ""'1/or du US$
16t,3 milhões. Cilracteriz:tndo.,o fevereiro
como o do do3empo~ho mais fraco ( 1,7

milhão do toneladas no valor d" USS 44,S
milhões). No periodo janelro·novembro do
1976, a média mensal dAs e~Cportações esta~
duais se situou em tomo de 5,5 milhões de
toneladas, no valor d~ USS 10,3 milhões.
Durante o ano de 1tl76, o segundo lri~
mestre foi o que apresAnlou m~lhor de sem~
penha, lendo as e>epor1açót'S atingido o
volume de 19,1 milhóes c.le tonelildJs (supc·
rior 17,0S% às do segundo tume:.rro do ~no
antet1or), no varar du U!IS J4J,B m1lhóas
(33,3J~ de acréscimo ern r~laç.1o ,10 m~smo
petiodo dtt 1975). Já o lctr.riro rume:me
mostrou, resultados menos lmlhtlnttts, po1s
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ma escassez 'IUhfici,ll, CÕn'O C).emplo
~e-se cons::r~r.u· a .ma ·~;m::.;.da no pre ..
,......®.:,~o ::!c ~cj:t, qu3:'1~o a PJ.is Clll;:eri:nloU uma atlundanlc safra, e a C:Q nçucar,
em 1974. que teriJ evoluído. mUto Interna·
rntnle n41o tosse a prontd •nh~:Wnç~o do

anstiiUIO do Açucar e co AICO<ll visando
Qnrar os preços intemos das majoraçà6s
1 r111íeais.

PREÇOS AO CONSUMIDOR EM
BELO HORIZONTE
o indice de preços aos con~umidor em
Belo Horizonte, em dezembro. sofreu um
,;~créscimo de 3·,1°4, segundo apo.Hou o lns~1uto de P~squisas Económicas e Admims:ra·

O gru;xJ .. Prc.du1cs N:..Ahr~"'e,:a:t:s • -

de G.l~. ern o')ol<~:l·o.

cante su:Jerior ao

1egistr~do

no mds anterior

cinco anos. Em 1972, obte..,e..se no final do
'período uma 1axããc23.9. em 19i3. 16.6em
197,.~.1-eem 1975. 35.8"..
,
-ôurante o méS,Todos os g ruj)Os com;»nenles do custo de vida e~ercer2.m pressões
d" alta, entretanto os mais $lgnficatl\'cs fo·
qm; .. alimentação., que passou de 2,8'\i em
no...em!lro para 3,6~ó em dezembro e ·O.J!rcs
Serviços •• que passou de 2,1% em novembiO para 5.1% em dezembro.
No grupo .AiimentaçAo. - de maior

ponderação no cômpulo gerar do índice- o
subgrupo •Alimentação na Residéncia• foi o
que mais ~aricu, passando de 2.~. ef!1

no...embro. pan 3, 7%, em dezembro, com
"""' pa~icipaçáo de 4.!& dos .Produlos

Industrializados., 1,3% C:cs .Produtos de
Elaboração Primária. e 5.3'0 dos .Produlos
.. ln Natura ••

PREÇOS DA ALIMENT ACÃ!) EM
BELO"HOR!l:ONTE

pecu:at:\·amentc.
Durante o ano, cs meses de

jar~:ro,

leram os q~ mais c::ontri~uiram para a
ele\-ada taxa de cre~nb ar.ua~. com

(2 410). O índice acumulado do ano alingiu a
A9 3,., o que implica na maior \'ilriação Ce
prêc;os ao consumidor ocorrida nos últ1mos

refletiu uma p,oes:s.ão, em 19;~ (4; :•!.t"• -u:~~
ramenle in!erior a 1~i5 (::.j,7~~ G ·:-t."Lfil
.outros Sel"'lic;os. rC4;iSirou r.~··:·· ...:::--.e:-.:;1c
de preços cm 1976 (&õ.:l',). eor,-,>. ~-~~"1..
om 1975.

se que nosü~m;:,s mes-;-s do ano, em runç.Ao'
das les!.ls de N:atal e ~"'O Na ..'O. os ;l~e;os
:je a;;uns prochJtas te ...Q~m a eie\-ar-se es...

fevereiro, março, a!l:1:. agosro e

Y':nficado no mesmo més em 1~75, e tas.

1", em 1976,denotando ~·Gr."õ:~=·~ s;.~c
res aos corresponden1es O':: 1~~:. C "=--1:r:
.Serviços Pú!lhcos coa Ut•ol!.:·~-: =....C-i::.l··

c •Produtos Farmõci:--J:•::.e-s• Q~ '-'2~1.ã:il:;; d~
2.3 e 3,9-"oe~, r~trvai.r.!\~!. t~ua:1:o c~.: cs
.Mgos de Resi:t~n:&.a• e .or. ."CS ?nx::..;:s.
tiveram variaçó'!S 1ns ;.,.:.ca1tes. ae 0.3 e
O, 1'\.;,. respec111,-a~en:e.
Com estas véi.riaç:3>c-s. pérece co.T.irr...ar..

t•vasde Minas Gerais-IPEAO. Este acrésci·
i~ice

COS• e •Outros Produ:os. v.: ... .a~;;- ol ';l.CJ:I
de <7,4, <1,4, 51,3 ~ Sl,l\;, r-:~::.:•:':'J.,:"~-:,~-

para 0,5°-o, em delem:;,":~ No •Pro=Jt:s r..:.~.
Alimentares• as pr~ ~ ;a!:a lora~ S";·~~~·
cati\•as nos s:Jbgru;:os •A.'"tg:rs de \'cs."'...L:"•=•

fl'lG

é pouco mais do que o C::ot»r.J do

2S.lr'-ó em 1975c <49,8'i: em·:-"-: -;.: .. t:.: .:~.e
os subgr1..1pos •Art•gos de ~~·:.::+··: ..1••. .lr:igVf» ~.:: Vd:udrio., .. ?ro.:.J,..;·.·i .:i:-,:.::~ ..n-

cres.cE:u ~ 0.7'1c. em o-...zemo•o. co1:•J ::.z~.
em n:vcm~ro Q o~ .. $.::-,;~s p.j::,: :.·~o; o:• .:;..:
Utili~ad~ Pü~t.ea •.

Outubro de 1977

or..r.u~ro,

A tabela seguinte, c~ r!:S'..::--1'!' o r~-'::1do da pesquisa feita pelo ~~~~.:-;: e:.s-~~

de Estatística em 19 su~r~·:.;-...":1::.::. c:. :::i:i-

variações suj)eriores a 3,:""'o.
Avaliando-se os itt:::s comi)Onens-:s. no
final do ano. o çrupo .;.;,men:.ç:!o. passou
de 39.5'1>. em 1e15. ;:.:,, '7.!1'. er.·. 1g1s.
lendo o Sltlgrupo oiJi.,..,nlaç;!o Fora da
R~ncia • variado ~ 17.0 para ~.0"-:o.
Deve-se d~czr nes:a s;.r,;TU;)O o ~i;~,o
so a:Jmen:o d:ls .Pro::.::::s .. Jn Nõt.".Jr'Z•. q:.té.
do 58.6~ em 1975, ;2!-">::U ~ra sa.~'"~ em
197õ. Também o ~erl) .Fr.>:sulosln:!..I5:"\Ciiz2·
dos. variou de 37.8 e 5-'l.t<-., nos DOis ú~rne.

zembro alguns,prOdL•Ios al..t'Ti~.-c:r- !-:'.!!1
preços em mais de 3.iC:c (l:'lCC:-5 e.:-r.;,. OWT
Belo Horizonte) como. por e•er- ,:~.:; . .;.~
empaco!ado (3,;2G.a), t:xt:-atc, e.:: r.:r-:;:re
(3,7'1V). feij:o emi)aco!ã~~ (i.~o:··. r.-:~"'":"ác
(6.00.. ). manlei~o (5.1'1<). mzr:;a•r.; ( :: :;-,;.
presunto (5.St). óleo de "'''"'= r.-=1~
( 4.8"<). 1on12tc ( 11.6"R). '"9""" 1~Z"-.;. :ctachas (12.~<). chuchu (3~.-:"'r.) ~ ;c[l!

anos. r~n. a-nen:e.

(11.6'\;).

tal, expõe os preços rroéd•os

e~

::; :.-:•:-.;..-cs

alimentares. Salien:.a-se Qi..lf: n•: r.~

o.:-.. e ser menoonâ':So.

o:- c:e-

&.T-·15-i'a cont:a 50.7 em

OeS'.aca..se o aumenta Y!:r:~c.:c:c r"G :reço do feijão, que ocorrE:J. er:-: :u::r:~ so:;:r:::.
.das águas •• Parece ~u.s- 2 :~rx ...~ ~-=-~
n:o vai provowr uma qi.M:Ca. c-: :,.:~ em
função de maior o:er..a, uiT"..a ~o-s: QJ:- .::~.e
estar sendo tm:tizaca para s:.:ts:::..J~::: ~j<ac.
preto em falta nos rr.rerca:c::s :,;J ~·: c:tt
Janeiro e Soao P,aulo. Ta~r.: .:. ;:r-=-= c:c.

1975.
Por·sua wz. •• rN:·~<aQles do SIU?O
•Produtos 1\áo...aliment.a:-es. alecnçaram

a um prE. c;o estável em aeeo,...frc.a c.;. ~=P.
Jente safra em 1975:1~76. a:r~-Ge.

ram!>ém. o item .Proc"~ de Ela:x>rê~
Prirr.ária•. o úni:o a rroi!."'1!~"'-5e em nNE:: t~te
rior ãs ma!CM'ãçóes de ~S.i3.. con:ri~.i~ ::ara
com:>ensar o ei!Yado ~ 1&<,0'.). de
.. Aii"õ1ef1tcçâo Fora ca AfSi:l!:lC2•, on;:nzr,..
do a variaÇ:O de .Ci.!?"""-; ~ra o •t-am gi:X:al.
Sua ccntri!luiç.Ao para êQM pot;!rcenr.Jal so-

mou apenas

17.5~

arr.oz, que até OO~~"emb\'0

'4'lrt1é

5o: ~;:.-m:r.c=c:

Variações de Preços &o Consumidor
Belo Horizonte

Janeiro 1 Dezembro- 1976
V.n.c5:>

Vorill;*o Sm;>les com Baoo no Més An!ltrlor

lt...

~·c:

Jun.

.NL

A'FJ.

Sct.

2,9

1)1
1)1
6.2
-0.1
-2.1
1.1

3.11
2.9
2,8
2.7
3,3
8,5

3.1
3.1
2,4
4,4

3,9
3.9
4,1
3,0

2..3

4~

2..3

2,9

6,7

3.4

3.4
<4,4
4,5
6,6

1.4
1.2
3,3
1,6

5,2
6.9
4.9

5.0

1.9

2.5

o.a

3.0
4,8
1.7
3,4
2,9

2.4

4,1;
5.2

3,8
4.5
8,6
3,5

1,4

1. AlinWn~O
1.1. No Rnldincla
1.1.1. Produtos lndurtrloli:r.oclos
·1,1.2. Produtos El1bor1çio Prlmw
1.1.3. Produtos''ln N•tura..
1.2. Foro d• Rnldilnclo

<4,8 4,7
<4,8 <4,1
4.0 5.9 1,5
0,0 1,5
-1,1
8,2 10,8 14,8
4,7 4,3 1,8

4.0
3.9
2.4

2. Produtos Nlo Allmonures

8,0 3,7
2,<4 3,D
2.9 -4,5
4.4
3,9
11,6 6,7

4,0

2.1. Anlgos do Reslditlcla

2.2. Anlgoo do Vonu4rio
2.3. Produtos For.....,.;.d.,.
2;4. Outros Produtos

•
:J. Serviços ~úbllcoso do Utll. P.:.biiCI

2,6

2.B

2.5
4,6
1,7
2.0
2,2

Out.. Nov.' Dez.. (dt:irnol; t:t: nr.s.s

~L

J•n. Fov. Mlr. A!><••

2.9

5.6
2..3 -1.6
9.11 5.6
6,8 4,7
o

o.o

2)1
2.7
2.7
1.9
4,2
4.S

3,1;
3,7
4,1;
1,3
S,9
1,3

<7,5

0,1
0,3

E$

4.9

2;!
3,2
2;!

3,2
4.4
3.4
4.9
2_,6

0.1

E~;t

0,9

1,2

0,5

D;1

0,5

:z;.o-

2.0

2.6

2.6
3.2
2.0

3.~

2..3
3.9

1.5

0,2

2.1

0,3

9.9

6,1

3,3

3,2

3,0

6,4

0,5

3,4

4,3

8,1

1,0 18,5

2,1

5,1

Gtrolom 1976

3,7

3,7

3,6

4,2

3,2

2.9

2)1

4,1

3,2

3,11

2.4

3.1

Gtral om 1975

3,9

1.9

2,1;

2,6

1.9

3,0

1,6

3,8

2.5

2,6

3.1

1.S

4. Ouuos Serviços

Footo: lnrtltuto do Pooqul101 Econ6mlces • Admlnlrtrotlws do Mina Gtrolo -IPEAO
FundaçjoJ.P., Belo Horlzonld. 7 (2) F'>v. 1977
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MESA
Presidente~

39-SecretdrioJ

Potrónio Portollo (ARENA- PI)

Honriquo do Lo Rocque (ARENA- MA)

19·Vice•Presidenta,
José Lindoso (ARENA- AM)
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LIDERANÇA DA ARENA
E DA MAIORIA
Lido r
Eurico Razende
Vico·Uderes
Heitor Dias
Helvldio Nunes
Jos6 Sa rmty
Metros leão
Osires Teixeira
Ono lehmonn
Saldanha Derzi
Virgilio Távora

A9·Secretdrio,

Renato Franco (ARENA- PA)
29·Vice·Prasidente,

Amoral Peixoto (MDB- RJ)

LIDERANÇA DO MDB
E DA MINORIA
Lido r
Franco Montara
Vice·llderos
Roberto Saturnino
Iram ar Franco
Gilvan Rocha
Lózaro Sarboza
Donton Jobim

Suplentes de Secretório,
l ~-Secretário,

Mondes Conole (ARENA- MT)

Altevir Lool (ARENA- AC)

29-Secretários

Otoir Becker (ARENA - SC)

Mouro Bonovidos JMDB- CE)

Braga Juniar (AREN,A- AM)

Evondro Carreira (MDB - AM)

COMISSOES

COM,ISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membro•)

Oíretor: José Soares de Oli'leira Fil~o

COMPOSIÇÃO
ProsidantQ.: Di norte Mariz
Vice·Presidente: Evondro Carreira

local! Anexo 11- Térreo

Telefones:· 23·6244 o 25·8505- Ramoi• 193 e 257

Titulares

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe: Clóudio Carlos Rodrigues Costa
Local: Anexo 11- Térreo
Telefono: 25·8505- Roma i• 301 e 313

Suplantes

.._RENA
1. Heitor Dias
2. Jarbos Passarinho
3. Dinarte Mariz
4. Teotdnio Vilela
5. Braga Junior

1, Saldanha Dorzi
2. José Sarney
3. Otoir Beckor

MDB
1. Agenor Mario
2. Evandro Carreira

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)

1. Evelásio Vieira
2. Gilvan Rocha

Assistonte1 Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312
Reuniões: Terças·feiras, Cl5 10100 hore~s
local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal 623

(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presiden1e1 Daniel Krieger
1'·Vice·PresidenteJ Accioly Filho
2'·Vice·Presidentel leite Chaves

Presidenter Agenor Maria
Vice·Presidente, Otair Seckar
Titule~res

Titulares

Suplent..
ARENA

1. Otair Becker

1. Dlnorto Mariz

2. &nedito Ferreira

2. Saldanha Derzi

3, ltalivio Coelho

3. Maltas lo~a

4. Murilo Paraiso

S. Vasconcelos Torres

MDB

Suplantes

ARENA
l. Accioly Filho
2. Gustavo Caponema

1, Mottos LoOo
2. lenoir Vergas
3, Arnon do Mollo
A. ,· ·"'"Oncelos Torres
5. Mh, ... n Cabral
6. Bonedl'to Forre!'ra

3, Daniel Kriager
A. Eurico Rezende

5. Heitor Dias
6. Helvidia Nunes
7, Wilson Gonçalves
8, ltollvio Caolha
9, Otto lehmonn
10. Osires Teixeira

MDB

l. Agenor Maria

1, Adalberto Sena

2. Roberto Sorurnino

2. Evelásio Vieira

Auistenfot Cláudio Carlos Rodrigues Casto- Ramais 301 e 313
Reuniões, Terças·felras, às l0J30 horas
local1 Sola "C/óvb Bevl/ácqua"- Anexo 11 - Ramal623

Dirceu Cardo1o
leite Chaves
Nelson Catneiro
PaiJ1o Broua rd
5. Orestes Quercia

l.
2.
3.
A.

l, Franco Montara
2. lózoro Borboza
3. Cunha Limo

Assistentea Mario Hcrlana Bueno Brandào - R<Jmal 305
Reuniões, Quortas·foiros, às 10100 horas
Loca/, Sala 11CI0vii Bovilác:quo"- Ana>eo 11- Ramal 623
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)

(11 membro•)

(9membro•)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Prdsidente 1 Wilson Gonçalves

Presidente, Jo6o Calmon
Vico·Presldente, Evelósio VIeira

Vice·Presidef'ltez Itamar Franco

Titularas
Titulares

Suplentes

Suplente•
ARENA

1, Heitor Dias

1. Augusto Franco

2. Murilo Paraíso
3. Cattete Pinheiro

3. Braga Junior

.4, Osires Teixeira

4. Altovir Leal

5. Saldanha Oorzi

S. Luiz Cavalcantt

2. Ja•ó Sarnoy

6. Wilson GonçoiYes

ARENA
1. Tarso Outra

1. Helvfdio Nunes

2. Gustavo Capanema
3. João Calmon

2. Ruy Santo•
3. Arnon·de Mollo

4. Otto lehmann

4. Heitor Dias

S. Jarbas Passarinho
6. Cattete Pinheiro
MOS

7. Virgllia Távora

1. Evelásio Vieira

8, Alexandre Costa

1. Franco Montara
2. Itamar Franco

2. Paulo Bronord

MOS

3. Adalberto Sono
1. Evandro Carreira
2. Nelson Carneiro

1. Itamar Franco
2. Lázaro Borboza

3. Adalberto Sono

Assistente, Cleide Maria B. f. Cruz- Ramol.598
Reuniões: Quintas· feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilácqua 11 -

As$Ístentez Ronaldo Pacheco de Oliveira -

Anexa 11- Ramal623

Ramal 306

Reuniõesz Quintas-feiras, às lOzOO horas

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF)

local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(17mombro•)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Paulo Brassard

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)

Vice·Presidente; Domício Gondim

(11 membro•)
Titulares
COMPOSIÇÃO
Presidentaz Marcos Freire

Vico·Presidontez Vasconcelos Torres
Titulares

Suplont..
ARENA

1.
2.
3.
4.
S.

1, Mihon Cabral

2. Arnon do Melia
3. Jose Guiomard
4, luiz Cavalcante

5. Murilo Paraiso

Suplentes
ARENA

Cattete Pinheiro
Augusto Franco
Ja•ó Sarnoy
Oomlclo Gondln1
Jarbos Pauarinho

6. Vasconcelos Torres

7. Di norte Mariz
8. Otair Seckor

1. Teotônio Vilela
2. Alexandre Costa

1. Cattete Pinheiro

3. Wilson Gonçalves

2. Heitor Dias
3, lourival Baptista

4. Domicio GcW-n

4, Daniel Krioger

5.
6.
7.
S.
9.
10.
11.
12.

Helvídio Nunes
le~noir Vergas

5. Jo•ó Guiomord
6. Jooó Sornoy
7. Saldanha Oerzi

Matto5 leão
Ruy Santos
Braga Junior
Tarso Outra
Virgllio Távora
Magalnaes Pinto
MOS

MDB

1'. Franco Montara
2. Marcos Freire

1. Agenor Maria
2. Orestes Quércla

3. Rober1o Saturnino

l. Paulo Brossard

1. Oanton Jobim

2, Evelósio Vieira

2. Dirceu Cardoso
3. E~andro Carreira

3. Gilvan Rocha
4. Rober1o Saturnino
5. Cunha Uma

Assidento1 Daniel Reis de Souto- Ramal675

A1Si1tonto• Cóndido Hlpportt- Ramal676

Reuniões1 Quortos·feiras, às 10,30 horas

Reuniões' Qui~tas·feiros, às 9100 horas
lo<:al, Sala 11 Cióvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal623

•locah Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 o 716

'
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(9 membros)

(15 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente r Jessó Freire
Vice-Presidenter Orestes Quércia
Titulares

Presidente, Magalhães Pinto
19-Vice·Presidentez Saldanha Oerzi

Suplentes

29-Vice·Presidonter Nelson Carneiro

ARENA
1. Jessé Freire
2. Ruy Santos
.3. lenoír Vergas
4. Jarbas Passarinho

1. Braga Junior
2. Virgllio Tóvoro
3. Osires Teixeira
4. Domfcio Gondim

5. loiJriva\ Baptista

6. Accioly Filho
MDB
1. Franco Montara
2. Orestes Quércia

1. lózaro Sorbozo
2. Cunha Lima

3. Nelson Carneiro
Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675
Reuniões: Quintas-feiras, às 11100 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" -Anexo U- Ramal623

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA- (CME)

Suplentes

Titulares

ARENA
1. Mogolhães Pinto

1. Accioly Filho

2. AleJCondre Costa

2. Fausto Castelo·Branco

3. Virgílio Távora

4, Jessé Freire

3. Helvldio Nunes
4. Domlcio Gondim

S. Arnon de Mello

5. Jarbas Passarinho

, 6. Saldanha Cerzi

6. Luiz Cavalcante

7. José Sorney

8. João Calmon
9. Augusto Franco

1O. Otto lehmonn

MDB

(7membro•)
1. Danton Jobim
COMPOSIÇÃO

Presidente: Jarbas Passarinho
Vice·Presidonter Luiz Cavalcante

1. Marcos Freire
2. Poula Brossord

3. Itamar Franco

3. Roberto Saturnino

A, leite Choves

S. Nelson Carneiro

Suplentes

Titulares

2. Gilvan Rocha

ARENA
1.
2.
3.
4.
S.

1. José Guiomord
2. Murilo Paraíso
3. Virgllio Tóvora

Milton Cobrai
Oomício Gondim
Arnon do Mello

Assistente: Cóndido Hippertt- Ramal676
Reuniões: Terços-feiras, às 10t30 horas.
local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

luiz Cavalcante

Jarbas Passarinho

MDB

1. Gilvon Rocha
2. Franco Montara

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS)
(?membros)

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Rama/306
COMPOSIÇÃO

Reu!'liõesr Quartas-feiras, às 10:00 horas

Local: Sala "Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
Presidente: Ruy Santos

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR)

Vice·Presidente1 Altevir loat

(5 membros)
Titulares

COMPOSIÇÃO

Presidente1 Adalberto Sena
Vice·Presidente: Helvldio Nunes
Titulares

1. Altovir leol

Suplentes

ARENA
I. Virgllio Tóvora
2. Arnon de Mello
3. Jarbos Passarinho

1. Helvídio Nunes
2. Otto lehmann
3. Saldanha Derzi

MDB
1. Oanton Jobim
2. Adalberto Seno

1.

Oirce~u

Suplentes
ARENA

Cardoso

Asshtenfet Mario Carmen Castra Souza -Ramal 13A
Reuniões1 Quintas·folros, bs 12t00 horas
local, Sala "Clóvis Bavilócqua" -Anexo 11 - Roma/623

2. Ruy Santos

1. Saldanha Dorzi
2. ltollvio Coelho

3, Cattete Pinheiro

3. Oslres Teixeira

4. Fausto Castelo·Branco

S. lourivol8aptista

MD&
1. Adalberto Seno
2. Gilvan Rocha

1. Benjamim Faroh
2. Cunho Lima

Asslstcntet lêdo Ferreira da Rocha- Ramal312
Reuniõest Quintas-feiras, às 11t00 horas
localt Sala ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramala 621 e 716

I
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CPMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)

(7 membros)

(7 membros)

COMPOSIÇÀO
Prosldentet Milton Cabral
Více·Prasidonte: Augusto Franco
Titulares

COMPOSlÇÀO
Presidente1 lourival Baptista
Vice·Presidente1 Alexandre Costa

Suplentes
ARENA

1, José Guiomord
:2, Vasconcelos Torres

1, Alexandre Casto
2. Braga Junior

3, Virgllio Tóvora
4, Augusto Franco
5, Milton Cabral

3. Dinarte Mari:t

Titulare'

Suplentes
ARENA

l. Alexandre Costa
2. Luiz Cavalcante
3. Braga Junior
4. Lourival Baptista
5, Mottos leão

MDB
1, Adalberto Sena
2. Boniamim Farah

Oulllbro de 1977

1. Agenor Mario

2. Dirceu Cardoso

1, Otto Lehmonn
2, Toot6nío Vilela

!l. Wilson Go~alve•
MDB

1. Evandro Carreira

Assistente: l6da Ferreira da Rocha- Ramal312
Reuniões: Quartas-feiras, às 9,00 horas
local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716

1, lózaro Barboza
2. Roberto Satumino

2. Eve/ásio Vieira

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)

Assistente, Ronafdo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reuniões: Torças·fairas, às 10100 horas
local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 o 716

•(7 membros)

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUeRITO

COMPOSICÀO
Presidentot Benjamim fora h
Vice-Presidentet lonoir Vergas

Titulares

Comiss6es Temporórias

Suplentes
ARENA

1. Alexandre Costa
2. Gustavo Capanoma
3, Maltas Leão

1. Lenoir Vergas

2. Accioly Filho
3. Augusto Franco
4. Heitor Dias

5. Saldanha Den:i
MOB
\. Benjamim Farah

1. Danton Jobim

2. Itamar Franco

2. Lózaro Barboza

Assistente1 Sônia Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuniões: Quintas·feiras, às 9:00 horas
Local: Sala "Rui Barbosa"-- Anexa 11- Ramais 621 e 716

Chele, Ruth de Souza Castro
Local: Anexo fi- Tórroa
Telefone• 25·8505 - Romal303
1) Com1ssõos Temporárias para Proietos do Congr•sso Nacional
2) Comhsões Temporárias para Apreciaç6o de Vetos
3} Comissões Especial\ e de Inquérito, e
4) Comissão Mista do Proieto de lei Orçamentória (art. 90 do Regir:.ento.
Co1num).
Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674J
Aliou de Oliveira - Ramal 674; Cleide Marie B. F. Cruz- Ramal 598,
Mouro Lopes do S<i- Rcmal310,

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1977
HORAS

TERÇA

S ALAS

ASSIS~ENTE

HORAS

QUINTA

5 A L AS

ASSIS~ENT&
~~

C.T,

RUY BARllOSA
lüimiU.I:I .. 621 c 7l6

RONALOO

09:00

C.A.R,

CLOVIS BEVlL.ICQUA
Rumul - 623

LEDA

09•l0

C.A.

CLOVIS BEV!L.ICQUA
Rulllbl - 623

CLAUDIO
COS'rA

RU'! BARBOSA
RllllllllD - 6(l ll 7l6

CAND!OO

10100

lO: lO
C.R,B,
1\0PJ.S
09:00

~~ARTA

c.s.N.

S A L AS
RU'! DAR.BOSA

l01JO

CMIDIOO

C.:l.P.C,

RUY BARBOSA
Rllma.l.a - 62l e 7lf

SONU

C,E,C.

CLCIVIS BEV!UCQUA
Rum1ü .. 62l

Cl.E!DE

c.o.P.

RUY BARBOSA
Rnn LI.:, o - 62l o 71E

RONALOO

C,L,S,

CLCIVIS BEVIL.ICQUA
Rumul - 623

DJJtlBL

RU'! BARBOSA

!J!DA

l0•00

AS.lSTENTE
ll:OO
LEDA

c.s.

RumulD - 6:!1 o 1l6

c.c.J

CLOVIZ BEV!LACQUA
numul .. ú2J

MAltlA
11El2.NA

C,M.E,

HUY liAIUJOSA
Rurnula ... Gn 11 'fl6

ROrl!LDO

C,E,

RUY DA!lDOSA
Rtunu.iu - 62l o 716

DANtEL

l0100

C,F,

CLCIVI3 BEV!L.I~o<uA
Rumal - 623

12:00

C,R.

Ru:nrntt - 6:!l e

1~

CLOVIS BEVIL.ICQUA
Raoul - 62l

MI. RIA
CAIUI.EM
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ANO XXXII- N9 119

QUINTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO DE 1977

BRASlLIA - DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos.termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Petrõnio Portella, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N9 79, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, a
elevar em CrS 522.100,00 (quinhentos e vinte e dois mil e cem cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata, Estado de .Pernambuco, autorizada a
elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo item II do art. 29 da Resolução n9 62, de I975, alterada
pela de n9 93, de I976, ambas do Senado Federal, a fim de regularizar a operação de crédito, no valor de
Cr$ 522.IOO,OO (quinhentos e vinte e dois mil e cem cruzeiros), que contratou junto ao Banco do Estado de
Pern:tmbuco S.A., por conta do Fundo para Importação de Bens ce Produção (FIBEP), destinada ao
financiamento dos serviço's de implantação de um matadouro industrial no município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 5 de outubro de I977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.

.I .

.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Petrônio Portella. Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N9 80, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso, a elevar
em Cr$ 292.245.000,00 (duzentos e noventa e dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I9 É a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso, autorizada, nos termos
do art. 29 da Resolução n9 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 292.245.000,00
(duzentos e noventa e dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, a firn de que possa contratar empréstimo, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH- destinado ao financiamento
dos serviços de complementação urbana em áreas carentes de infra-estrutura, equipamentos e serviços, através do "Projeto CURA"- Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 5 de outubro de 1977.- Senador Perrônio Portel/a, Presidente.
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Outubro de 1977

SUMÁRIO
1- ATA DA 165• SESSÃO, EM S DE OUTUBRO DE
1977
1.1 -ABERTURA
1.2- ESPEDiENTE
i.1.1 - Menaagem do Senhor Presidente da Repdblica
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
- N• 231/77 (n' 374/77. na origem), referente no Projeto
de Lei da Câmara n• 33/76 (n• 268-C/75, na Casa de origem),
que altera a redaçilo do art. 10 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de
1971 (Lei Orgânica dos Partidos Politicas), (Projeto que se trans·
formou na Lei n• 6.444, de 3 de outubro de 1977)
1.1.1 - ORelos do Sr. 1•·Secretirio da Câmara dos Depu·
todos
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetos:
-Projeto de Lei da Câmara n• 90/77 (n• 2.236-B/76, na Ca·
sa de origem), que acrescenta dispositivo ao art. 26 da Lei n•
5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixa normas de organiza·
çi!o e funcionamento do Ensino Superior c sua articulação com
a escola média, instituindo matéria obrigatória.
-·Projeto de Lei da Câmara n• 91/77 (n• 3.962-B/77, na Cn·
sa de origem), que dispõe sobre o regime de tributação simplifi·
cada para as pessoas jurídicas de pequeno porte, estabelece isen·
ção do imposto de renda em favor daquelas que auferem reduzida receita bruta, c dá outras providências.

no jornal Correio Bra:lliense, edição de 5 de outubro de 1977,
sob o título "Lições de um Encontro".
- N• 382, de I977, de autoria do Sr, Lourival Baptista, soli·
citando a transcrição, nos Anais do Senado, do discurso pronunciado no dia 30 de setembro pelo Ministro Joilo Paulo dos Reis
Velloso, no almoço realizado na Câmara Americana do Comér·
cio do Rio de Janeiro.
1.2.7- D!scursosdo Expediente
SENADOR FRANCO MONTORO, como Líder- Proles·
tando contra a abertura, pelo Departamento de Polícia Federal,
de inquérito envolvendo o jornalista Carlos Chagas, do jornal O
Esrado de S. Paulo, como incurso na Lei de Segurança Nacional.
SENADOR EURICO REZENDE, como Líder- Resposta
ao discurso do seu antecessor na tribuna.
SENADOR DANTON JOBIM -Considerações sob.rc o
diálogo mantido pelo Senador Pctrônio Portclla com o Presi·
dente da Ordem dos Advogados do Brasil c com o Arcebispo do
Rio de Janeiro. Posição do Partido da Oposição com relação às
negociações com vistas à institucionalização política do País.
SENADOR DINARTE MARIZ- Homenagem ao ex·
Presidente Costa c Silva, no transcurso do aniversArio de seu nascimento.
1.2.8- Comunlcaçio da Presidência
-Convocação de scssilo cxtraordinâria a rcalizar·se hoje,
às 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

1.1.3 -Parecer
Referente à seguinte matéria:
-Projeto de Lei do Ser.ado n• 93, de 1977, que obriga as
empresas do Distrito Federal, que comerciam no ramo de carros
novos e usados, a terem locais privativos de estacionamento, e dA
outras providências. (Redaçilo final.)
1.1.4 - Comunicação da Presidência
-Recebimento do Oficio n•'s/18, de 1977, do Sr. Gover·
nadar do Estado de Silo Paulo, solicitando autorização para que
aquele Estado possa contratar empréstimo extelno, no valor de
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), destinado às obras
da Linha Leste-Oeste do Metrô de São Paulo. I
l.l.S - Leitura de projeto•
-Projeto de Lei do Senado n• 209, de 107~. de autoria do
Sr. Nelson Carneiro, que introduz alterações na Lei n• 5.107, de
13 de setembro de 1966, que instituiu o regime do Fundo de Gn·
rantin do Tempo de Serviço.
-Projeto de Lct do Senado n• 210, de 1977, de autoria do
Sr. Franco Motora, que regula o provisionnmento dos práticos e
aliciais de farmácia.
-Projeto de Lei do Senado n• 21 I, de 1977, de autoria do
Sr. Vasconcelos Torres, que altera a exigência de exame psicotéc·
nico para motorista amador.
- Projeto de Lei do Senado n• 212, de I977, de autoria do
Sr. Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a comercialização do ci·
mento cm sacos de 25 quilos.
-Projeto de Lei do Senado n• 213, de 1977, de autoria do
Sr. Vasconcelos Torres, que fixa prazo-limite para o registro de
diplomas de Curso Superior.
1.2.6 - Requerimentos
- N• 381, de 1977, de autoria do Sr. Braga Júnior, solici·
tnndo a transcriçno nos Anais do Senado, da natlcia publicada

1.1.9- Requerimentos
- N• 383/77, de autoria do Sr. Senador Murilo Paraíso c
outros Srs. Senadores, solicitando seja realizada sessão especial
para homenagear Edson Arnntes do Nascimento.
- N• 384/77, do Sr. Senador Joilo Calmon, Presidente da
Comissão de Educação e Cultura, referente à realização de sessilo especial cm homenagem a Edson Arantes do Nascimento,
Pelé.
1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 350/77, do Sr. Senador Osires Teixeira,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do dis·
curso proferido pelo Chanceler Azcrcdo da Silveira na sessão de
abertura da Assembléia Geral das Nações Unidas. Apro•ado.
-Projeto de Lei do Senado n''i24f77, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a rcdaçilo do art. 110 do Código Na·
cionnl de Trânsito. Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n• 285/76, do Sr. Senador
Itamar Franco, que estabelece critérios de distribuiçno para o
Fundo de Participação dos Munic!pios. (Apreciaçno preliminar
da constitucionalidade,) DIKUIIào adiada para a sessão do dia 3
de novembro próximo, nos termos do Requerimento n• 378/77.
-Projeto de Lei da Câmara n• 2/77 (n• 3.071-B/76, na Cu·
sa de origem), que declara feriado nacional o dia I2 de outubro.
(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado n•
306/76.) Votaçlo adiada por falta de quorum, após usarem da
palavra no encaminhamento de sua votaçno os Srs. Senadores
Dirceu Cardoso e Hclv{dio Nunes.
-Projeto de Lei do Senado n• 306f76, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que considera ferindo nacional o dia consa·
grado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. (Tra·
mitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n• 2/77 .)
DIICUIIOio sobr.. tada, por falta de quorum para votaçno do item
anterior, com o qual tramita cm conjunto.

Ouruhro de 1977
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1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR HELV!DlO NUNES- Situação cm que se cn·

centram Estados c Municlpios, principalmente do Norte c do
Nordeste, face a pobreza de suas receitas,
SENADOR OTAlR BECKER- Inauguração pelo Prcsi·
dente Gciscl, na cidade de Concórdia - SC, do Trecho da BR153, ligando Unii!o da Vitória- PR a Ercchim- RS, Visita às
instalações do complexo industrial Sadia-Concórdia,
SENADOR MURlLOPARA!SO- Considerações sobre o
Programa Nacional de Centros Sociais Urbanos. Apelo às auto·
rídadcs federais no sentido do restabelecimento do cquillbrio
orçamentário do FINO R.
SENADOR DlRCEU CARDOSO-Manifestação de soli·
daricdadc ao biólogo Augusto Ruschi, tendo cm vista a ameaça
de desapropriação que paira sobre a reserva florestal de Santa
Lúcia, no Municlpio de Santa Tereza - ES. Editorial de O
Globo, edição de ontem, intitulado "Mobilização écológica", a
respeito do assunto.
SENADOR NELSON CARNElRO-Sugcstão ao Governo do Distrito Federal, no sentido da adoção de equipes ambulantes para assistência médica à zona rural de Brasllla.
SENADOR LOUJilVAL BAPTISTA- Lançamento· do
livro "Um Menino Sergipano", de autoria de Gcnolino Amado,

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRO XI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
l-ATA DA 166• SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO DE
1977 •
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -Pareceres

Qaln~·reii'JI

6 !379

Cr$ 4.004.100,00 (quatro milhões, quatro mil c cem cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada,
-Mensagem n• 220/77 (n• 354/77, na origem), do Senhor
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, para que
jcjn autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar
cm CrS 18.599,050,00 (dezoito milhões, quinhentos c noventa e
nove mil c cinqUenta cruzeiros) o montante de sua divida consoli·
dada.
-Mensagem n• 221/77 (n• 365/77, na origem), do Senhor
Presidente da República, propondo ao Senado Federal para que
seja autorizado o Governo do Estado do Pará a elevar cm
Cr$ 187.582.324,00 (cento c oitenta c sete milhões, quinhentos c
oitenta e dois mil, trezentos c vinte c quatro cruzeiros) o mon·
tante de sua dfvida consolidada,
2.3- ORDEM DO DIA
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mcn·
sagcm n• 165/77 (n• 263/77, na origem), pela qual o Senhor Prcsi·
dente da República submete ao Senado a escolha do Sr. Espcdito
de Freitas Resende, Embaixador do Brasil junto ao Estado Ci·
dadc do Vaticano, para, cumulativamente, exercer a funçil.o de
Embaixador do Brasil junto à Ordem Soberana c Militar de
· Malta. Apreciado em 1euio ~ecreta.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mcn·
sngcm n• 223/77 (n• 359/77, na origem), pela qual o Senhor Presi·
dente da República submete ao Senado a escolha do Sr. Vasco
Mariz, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Estado
de Israel. Apreciado em seuio 1ecreta.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mcn·
sagcm n• 227/77 (n• 366J11, na origem), pela qual o Senhor Prcsi·
dente dlt República submete no Senado a escolha do Sr. Miguel
Paulo Jo.sé Maria da Silva Paranhos do Rio-Branco, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República Federativa
Socialista da Iuguslávia. Apreciado em seuio leCI'eta.

Referentes às seguintes matérias:

2.4- DISCURSO AI'OS A ORDEM 00 OlA
-Mensagem n• 203/77 (n• 329/77, na origem), do Senhor
SENADOR NELSON CARNEIRO- Dcsativaçilo do ra·
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, para que mal fcrroviârio Santa Cruz- Mangaratiba, no Rio de Janeiro.
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido
2.5- DESIGNAÇÃO OA ORDEM DO DIA DA PROXI·
Rondon (PR) a elevar cm CrS 18.326.433,50 (dezoito milhões,
trezentos c vinte c seis mil, quatrocentos c trinta c trés cruzeiros c MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
cinqUenta centavos) o montante de sua divida consolidada.
3- PORTARIA DO PRIMEIRO·SECRETÁRIO
-Mensagem n• 218/77 (n• 357/77, na origem), do Senhor
- N• 254, de 1977.
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, seja auto·
4- CONSULTOR1A·GERAL
rizada a Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a elevar cm CrS
- Parecer n• 74, de 1977,
7.098,139,00 (sete milhões, noventa c oito mil, cento c trinta c
nove cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
5- ATA DE COMISSÃO
-Mensagem n• 219/77 (n• 358/77, na origem), do Senhor
6- MESA DIRETORA
Presidente da República, submetendo ao exame do Scoado Fc·
dera!, proposta do Sr, Ministro de Estado da Fazenda, para que
7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
seja autorizado o PROCAPE- Programa Especial de Apoio h
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
Capitalizaçilo de Empresas - autarquia vinculada à S~crctarin
da Fazenda do Estado de Santa Catarina - a elevar cm TES

ATA DA 165• SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDl!:NCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA, MENDES CANALE E HENRIQUE DE LA ROCQUE
IS 1-1 l/ORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES O

'RS. S/:'N,IIJORES:

Adulherto Sena- Altomlcul- Braga Júnior- José Lindoso
- Ak1undre Costu - Henrique de La Rocquc- Josó Sarncv-

Hcll'idio Nunes- Pctninio Portclla- Mauro Bcncvidcs- Agcnor
Muria- Milton Cubml- Cunha Lima- Murilo Parafso- Luiz
Cuvulcunte- Augusto Frunco- Ruy Santos- Dirceu CardosoEurico Rczcndc- Vasconcelos Torres- Danton Jobim - Nelson
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Carneiro- Franco Montoro - ·Otto Lehmunn - Lázaro BarboZ!t
- ltalívio Coelho - Mendes Canale - Evclásio Vieira - Otuir
Bc~kcr- Dunicl Kricgcr.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- A lista de presença
acusa o comprecimcnto de 30 Srs. Senadores. Havendo número
n:gimcntul, declaro abcrtu a sessão.
O Sr. !<'·Secretário procederá à leitura do Expediente,
~lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N<• 231/77 (n' 374/77, na origem), de 3 do corrente, referente
ao Projeto de Lei do C.imara n• 33, de 1976 (n• 268·C/75, na Casa
de origem) que "altera a redução do art. lO da Lei n• 5.682, de 21 de
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Polfticos"'. (Projeto que se
transformou na Lei n• 6.444, de 3 de outubro de 1977.)

O FI CIOS
/)o Sr. lP-S,•crL.'túrio da Câmara dos Deputados, encaminhando à
'''\'Ú'tlo clu St.•1wdo atllÓKrafos dos seguintes projctos:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 90, DE 1977
(N• 1.136-B/76, na Casa de origem)
Acrescenta dispositivo ao art. l6 da Lei n• S.s-10, de l8 de
nonmbro de 1968, que "fixa normas de organlzaçio e funclo·
namento do ensino superior e sue artlculaçio com a escola
média" ,Instituindo matéria obrigatória.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 26 da Lei n• 5.540, de 28 de novembro de 1968,
passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:
"Art. 26....................................... .
Parãgrafo único. O curriculo minimo dos cursos de graduação em Ciências Sociais dará ênfase ao estudo do Direito
do Menor."
Ar!. 2• Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968
Fixa normas de oraanlzaçio e funcionamento do Ensino
Superior e sua artlculaçio com 1 Escola Média, e dá outras
providências.

CAPITULO I
Do Ensino Superior
Art. 3• As universidades gozari\o de autonomia didâtico-cient!·
fica, disciplinar, administrativa c financeira, que ser!\ exercida na
forma da lei e dos seus estatutos.
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Ar!. 26. O Conselho Federal de Educaçilo fixar!\ o curriculo mi·
nimo e u duraçilo minima dos cursos superiores correspondentes a
profissões reguladas cm lei e de outros necessários ao desenvolvimen·
to nacional.
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•91, DE 1977
(n• 3.96:1-B/77, na Casa de orlsem)
Deinlclarlva do Senhor Pmldenre da República
Dispõe sobre o realme de trlbutaçio simplificada para as
pessoas jurldlcas de pequeno porte, estabelece lsençio do Im.
posto de Reada em fa•or daquelas que auferem reduzida receita
~ruta, e di outra• pro•ldinclu.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• As firmas individuais c as sociedades por quotas de
responsabilidade limitada ou cm nome colctivo, de receita bruta
anual ni\o superior a CrS 4.800.000,00 (quatro milhões c oitocentos
mil cruzeiros), poderão optar pelo pagamento do imposto de renda
com base no lucro presumido, nos termos desta lei.
Parágrafo único. A forma de tributação de que trata c•ta lei,
ressalvado o estabelecido no seu art. 10, aplica-se exclusivamente a
pessoas juridicas que se dediquem a atividades comerciais c industriais, c cujo capital registrado nilo exceda a CrS i.000.000,00 (um
milhão de cruzeiros).
Art. 2• As pessoas juridicas mencionadas no art. I' pagarilo o
imposto de renda anual à aUquota de um c meio por cento da sua
receita bruta no ano-base.
§ I• Sobre os recolhimentos cfctuados com base neste artigo
não caberã desconto de qualquer espécie a titulo de incentivos fiscais.
§ 2• Para efeito de apuração da receita bruta anual, para a
aplicaçilo do percentual de que trata este artigo, será sempre consi·
derado o pcriodo entre I• de janeiro c 31 de dclembro do ano-base.
Art. 3• No cxercicio financeiro cm que a receita bruta ultrapassar o limite previsto no art. 1•, a pessoajuridica que, no cxcrcicio
anterior, houver optado pela tributação de que trata o art. 2•, podcrã
excepcionalmente utilizar o regime tributário desta lei, mediante o
pagamento do imposto à razilo de três por cento sobre a receita bruta
realizada no ano-base, qualquer que seja o seu montante.
Art. 4• As pessoas jur!dicas que optarem pelo regime tributá·
rio previsto nesta lei cstarilo desobrigadas, perante o fisco federal, de
escrituração contábil, da corrcção monetária do ativo imobilizado e
do cãlculo da manutenção do capital do giro próprio.
Art. S• A pessoa juridica que se beneficiar do disposto no art.
3• estar!t obrigada a realizar, no dia I• de janeiro seguinte ao uno·
base em que se verificar o excesso de receita bruta, levantamento
patrimonial, a fim de proceder a balanço de abertura c iniciar a
escrituração contábil.
Art. 6• Verificando a fiscalização a ocorrência de omissilo de
receita, deverá considerar como lucro Uquido o valor correspondente
a cinqUenta por cento dos valores omitidos, que ficará sujeito ao
pagamento do imposto à razão de trinta por cento, acrescido das
penalidades cabivcis.
Art. 7• As receitas oriundas de transaçõcs eventuais serão
incluidas no limite de que trata o art. 1•, quando ni!o forem
superiores a dez por cento do total da receita bruta operacional.
Purtigrafo único. Verificando-se transaçilo eventual cuja
receita bruta supere dez por cento da receita bruta operacional,
deverilo os resultados dessa transaçilo ser tributados cm separado,
pela aplicação das ai! quotas normais para cl\lculo do tributo.
Art. 8• Na declaração de rendimentos de pessoa f!sica de
sócio, dirigente, gerente c titular das empresas que optarem pelo rc·
gime desta lei, serilo obedecidas as seguintes normas:
I -será incluido como rendimento pro labore. na cédula C da
declaração do ano-base correspondente, proporcionalmente n parti·
cipaçilo de cadu sócio, no caso de sociedade, ou integralmente, no
cuso de firma individual, um percentual minimo de seis por cento da
receita brutu do ano-base;
11- será incluído como lucro, na cédula F du dcclaruçilo do
uno-base correspondente, como rendimento automaticamente distri·
buido, proporcionalmente à participaçilo de cuda sócio, no cuso de
sociedude, ou integralmente, no caso de firma individual, um per·
centuul minimo de seis por cento dn recciw bruta no uno-base.
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Parágrafo único. As quantias mencionadas neste artigo não de vocações empresariais c espfritos empreendedores, de grande
estuo sujeitas à incidência do imposto de renda nu fonte.
significação na criação da riqueza nacional.
Art. 9• A tributação baseada nas disposições dos artigos
4. Em vista desses altos objctivos, os mecanismos de natureza
anteriores nilo se aplica às filiais, sucursais, agências ou representa· fiscal, tantas vezes utilizados para adequar situações conjunturais ao
ções, no Pufs, de empresas com sede no Exterior, que serilo sempre progresso c desenvolvimento desejados, são novamente chamados a
tributadas com base no lucro real.
desempenhar relevante papel, no anexo projeto.
Ar!. 10. Ficam isentas do imposto de renda as pessoas
S. Partindo-se do reconhecimento de que as obrigações
jurfdicas, inclusive firmas individuais, que explorarem exclusiva- acessórias, conforme jd referido, agravam os encargos financeiros
mente atividadcs agricolas, pastoris, comerciais c industriais, cuja re- das pequenas empresas, cumpre minimizâ-los, ,ao mesmo tempo cm
ceita bruta anual, inclusive a decorrente de transaçõcs eventuais, não que se amplia o universo das pequenas empresas beneficiadas e,
seja superior a Cr$ I50.000,00 (cento c cinqUenta mil cruzeiros).
ainda, se institui isenção para aquelas de reduzida receita, que
Parllgrafo único. Os titulares de empresas individuais c sócios apresentam inexpressiva capacidade contributiva com vistas, ainda,
das sociedades a que se refere este artigo deverão incluir cm suas de· a desoncrar a máquina administrativa encarregada da gestão do
claraçõcs de pessoas flsicas os rendimentos presumidos, calculados imposto.
em conformidade com os incisos I c II do art. 8•
6. Para a consecução dos objctivos preconizados, recorre-se ao
Art. li. Ficam revogadas as modalidades de tributação basca- instituto do lucro presumido, modalidade de determinação da base
das no lucro presumido a que se referem os arts. 25, da Lei n• 4.357, de cálculo do imposto jll inserida na nossa legislação, defcrfvel às
de 16 de junho de 1964, e 3•, da Lei n• 2.354, de 29 de novembro de pequenas empresas taxatavimcntc especificadas na lei, c que por ela
1954, c o Decreto-lei n• 1.350, de 24 de outubro de 1974.
desejem optar.
Art. 12. O Ministro da Fazenda poderá baixar normas com7. Ocorre que, seja porque os parâmetros fixados na lei, para
plementares necessárias à aplicaçilo do disposto nesta lei, podendo alguns casos, datam de 1964, portanto baseados numa realidade
estabelecer controles especiais para as empresas optantes.
cconômica diversa da atual, ou ainda porque, nas alterações aprovaArt. 13. As modificações introduzidas por esta lei produzirão das pelo Decreto-lei n• 1.350, de 24 de outubro de 1974, os ·encargos
efeitos a partir do exercfcio financeiro de 1978, ano-base de 1977.
tributáveis ainda se mantêm elevados, as normas cm vigor não vêm
Art. 14. Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicação.
possiblitando a utilização do bcncflcio pelo número descjilvel de
Art. l 5. Revogam-se as disposições em contrário.
empresas.
8. O antcprojcto ·pretende, num só diploma legal, regular a
MENSAGEM N• 296, DE 1977
tributação das pequenas empresas e das que auferem reduzida
Excclcntfssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
receita, incorporando as modificações a seguir alinhadas, além de
promover os ajustamentos necessários para atender a grande número
Nos termos do artigo 51 da Constituição, c para ser apreciado
de pequenos contribuintes, pcssoasjurldicas ou equiparadas.
nos prazos nele referidos, tenho a honra de submeter à elevada
9. Os arts. I• c 8• do antcprojeto reproduzem, aproxima·
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda c Chefe da damcntc, a sistcmlltica do Decreto-lei n• 1.350/74, com as seguintes
Secretaria. de Plancjamcnto da Presidência da República, o anexo alterações:
a) no "caput" do artigo I•, fica alterado o limite da receita
projeto de lei que "dispõe sobre o regime de tributação simplificada
para as pcssoasjurfdicas de pequeno porte, estabelece isenção do lm· bruta, para vigência no cxcrcfcio de 1978, para CrS 4.800.000,00 (no
exercfcio de 1977, esse limite é de CrS 842.400,00);
posto de Renda cm favor daquelas que auferem reduzida receita
b) no parágrafo 2• do artigo I•, o capital mllximo para permitir
bruta, c dá outras providências".
a opção pelo sistema é reajustado de CrS 175.500,00 (limite no
Brasrtia, 24 de agosto de 1977. - Emulo Geloel,
cxercfcio de 1977) para CrS 1.000.000,00;
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 250, DE 18 DE AGOSTO
c) no artigo 2•, é reduzida de 3 (três) para I,S% (um e meio por
DE 1977, DOS SENHORES MINISTRO CHEFE DA cento) a alfquota do imposto;
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MINISTRO DA
d) no artigo 3•, a atual alfquota de 5% (cinco por cento) é
FAZENDA.
reduzida para 3% (três por cento);
e) no inciso I do artigo 8•, além de reduzir-se de 10% para 6% da
Excclcntfssimo Senhor Presidente da República:
receita bruta o montante que deve ser consignado na cédula "C" das
Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa declarações dos administradores das empresas beneficiadas, a Ululo
Excelência o anexo antcprojeto de lei, a ser submetido ao Congresso de pro labore, permite-se que, a exemplo do caso dos lucros, haja
Nacional, dispondo sobre o regime de tributação simplificada das rateio desse percentual entre os dirigentes;
I) no inciso II do mesmo artigo 8•, o percentual da receita bruta
pessoas jurfdicas de pequeno porte c instituindo isenção do Imposto
que deve ser consignado na cédula "F'' da declaração de
de Renda em favor daquelas que auferem reduzida receita bruta.
2. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a lcgislaçilo rendimentos, a titulo de lucros automaticamente distribuídos aos s~
do Imposto de Renda impõe às pessoas jurfdicas uma série de cios, é reduzido de 10% para 6%;
obrigações acessórias, algumas 'de acentuada complexidade técnica.
R) o pcrcentunl do inciso II do artigo 8• deixa de ser fixo,
As empresas de porte, possuidoras de boa estrutura administrativa, passando a ser determinado cm termos de percentual mínimo, de tal
grande número de funcionários c técnicos especializados, ni\o silo sorte que eventuais aumentos patrimoniais nilo acobertados pelo
muito afctadas pelas despesas administrativas derivadas daquelas percentual mfnimo ou por rendimentos isentos ou tributados
obrigações acessórias, pois os ônus correspondentes silo facilmente somente na fonte, dêem lugar a percentual superior.
dilufdos nos custos 'Siobais. Tal nilo ocorre com as pequenas emprc·
10. O artigo 90 estabelece que o regime de tributação sim·
sas. Estas, como cm geral não dispõem de uma estrutura organizacio· plificnda nilo se aplica n filiais, agências ou representações no Pais,
na! interna aparelhada tecnicamente, silo compelidas a recorrer aos de firmas c sociedades com sede no exterior, que devem ser tributa·
serviços de técnicos especializados, invariavelmente dispendiosos, de das com base no lucro real, como disposto na legislaçilo atual cm
tal sorte que esses gastos passam a ter expressiva significaçi\o nos rclaçi\o ao lucro prc!umido (Lei n• 2.354/74, nrtigo 3•).
li. O artigo 10 propõe que se conceda iscnçilo às pessoas
custos empresariais.
3. Está cm conformidade com as dirctrizes traçadas pelo jurfdicns que explorem exclusivamente atividadcs agrfcolas, pastoris,
Governo de Vossa Excelência a concessão de todo apoio à• pequenas comercinis e industrlnis, com receita bruta nilo superior, no excrcfcio
empresas, pelo papel que lhes cstd destinado no conjunto da iniclati· de 1978, u CrS 150.000,00 (cento c cinqUenta mil cruzeiros). Dessa
va privada, c por con•titulrcm vcfculo natural pura a mnnifcstaçi\o forma, o pequeno empresário contaria com mais um estimulo da
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legislação tributAria ao seu fortalecimento. No parAgrafo único, fica
institulda a mctma forma de tributação para os dirigentes, sócios c
titulares das empresas beneficiadas, jA prevista no artigo go do
projeto.
12. O artigo li revoga a modalidade de tributação baseada no
lucro presumido, nos moldes previstos nos artigos 25 da Lei n• 4.357,
de 16 de junho de 1964, c 3• da Lei n• 2.354, de 29 de novembro de
1954, c no Decrcto·lci n• 1.350. A tributação baseada nessa legisla·
çilo, concebida cm realidade económica diferente da atual, tornou·sc
desajustada aos interesses do fisco c dos contribuintes, que a utilizam
cm raras situações. A revogação proposta se justifica, ainda, pelo
fato de a nova modalidade mostrar-se mais vantajosa que a regulada
por aqueles dispositivos.
13. No artigo 12, ~ atribufda competência ao Ministro da
Fazenda para baixar normas complementares estabelecendo, se for o
caso, controles especiais para as empresas beneficiadas.
14. Finalmente, os artigos 13 c 14 fium com clareza a data de
vigência da nova lei, bem como o cxcrcfcio financeiro a partir do
qual se produzirão seus efeitos.
Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência nossos
protestos de profundo respeito. - M•rlo Henrique Slmon~en, Minis·
tro da Fazenda - Joio Paulo doa Rela Vello10, Ministro Chefe da
Secretaria de Plancjamcnto.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 2.354, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1954
Altera a lqlalaçio do lmpoato oobre a Renda, e d' outras
proYfdiaciU.
Art. 3• Substituam-se o art. 33 e seu§ I• do Decreto número
24.239, de 23 de dezembro de 1947, pelos seguintes:
"Art. 33. As pessoas jurldicas cujo capital nilo for superior
a CrS 100.000,00 (cem mil cruzeiros) c ~uja receita bruta anual nilo
exceder de CrS 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) podcrilo optar
pela tributação baseada no lucro presumido segundo a forma cs·
tabclecida no artigo 40.
§ I• O disposto neste artigo não se aplica u sociedades por
açõcs ou por cotas de responsabilidade limitada, nem às filiais, sucursais ou agências, no Pala, nas firmas c sociedades com sede no
estrangeiro, aa quais serão sempre tributadas pelo lucro real."

LEIN•4.357, DE 16DEJULHODE 1964
Autoriza a emluio de Obrl1açin do TtiOUro Nacional,
altera alqlllaçio do lmpollo oobre a Renda, e d' outru proYI·
dindu.

······················································· ....
Art. 25. O lucro presumido obtido pelas pessoas jurfdicas,
sujeito ao Imposto de Renda, na forma da lcgislaçilo cm vigor, acrA
determinado pela aplicação do coeficiente de 12% (doze por cento)
sobre a receita bruta, quando esta exceder a vinte vezes do salArio
mlnimo fiscal.
§ I• A pcssoajurfdica cuja receita bruta nilo ultrapassar o limi·
te estabelecido neste artigo, ficarA isenta do pagamento do Imposto
de Renda, podendo a autoridade lançadora dispensA· la da obrigação
de apresentar dcclaraçilo de rendimento.
§ 2• O artigo 33 do Regulamento aprovado pelo Decreto
n• 51.900, de lO de abril de 1963, passa a vigorar com a redaçilo se·
guinte:
"Art. 33. A pessoa jurfdica cujo capital não ultrapassar de lO
(dez) vezes o valor do salário mfnimo fiscal, c cuja receita bruta
anual não exceder a 60 (sessenta) vezes este salário mfnlmo, poderá
optar pela tributação baseada no lucro presumido, segundo a forma
estabelecida neste artigo."
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§ 3' As sociedades, de qualquer esp~cic, que explorarem
exclusivamente atividadcs agrlcolas c pastoris, c cuja receita bruta
não for superior a 120 (cento c vinte) vezes o salário mlnimo fiscal,
poderão o~tar pela tributação baseada no lucro presumido de que
trata este artigo.

..... ······ ...... ··············· ,,,, ··················· ....
DECR,ETO·LEI N•l.350, DE 24 DE OUTUBRO DE 1974
Institui realme de trlbutaçio •lmpiiOcada do Imposto de
Renda pau u peuou Jurldlcu de reduzida receita bruta.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. I• As firmas individuais c sociedades por quotas de rcs·
ponsabilidadclimitada, ou cm ·nome colctivo, de receita bruta anual
nilo superior a CrS 480.000,00 (quatrocentos c oitenta mil cruzei·
ros), podcrilo optar pelo pagamento do Imposto de Renda com base
no lucro presumido, nos termos deste decreto· lei.
§ I• O disposto neste decreto-lei aplica-se exclusivamente a pcs·
soas jurldicas que se dediquem a atividadcs comerciais c indu9triais.
§ 2• 'A tributação de que trata este decreto-lei somente será
aplicada a pessoas jurldicas cujo capital registrado não exceda a
CrS 100.000,00 (cem mil cruzeiros).
Art. 2• As pcssoasjurldicas mencionadas no art. I• pagarilo o
Imposto de Renda anual na razão de uma percentagem fixa de 3%
(três por cento) da sua receita bruta no ano-base.
§ I• Sobre os recolhimentos efctuados com base neste artigo
não cabcrA desconto de qualquer csp~ic a titulo de incentivos fiscais.
§ 2• Para efeito de apuração da receita bruta anual, base para
aplicação do percentual de que trata este artigo, scrâ sempre conside·
rado o pcrlodo entre I• de janeiro a 31 de dezembro do ano-base.
Art. 3• No ano cm que sua receita bruta ultrapassar o limite
previsto no art. 1•, a pessoa jurldica que venha optando pela tribu·
taçilo de que trata o art. 2• poderá excepcionalmente usar do regime
tributário deste decrcto·lei, mediante o pagamento de imposto na ra·
zil.o de 5% (cinco por cento) sobre a receita bruta realizada no ano·
base, qualquer que seja o seu montante.
Art. 4• As pessoas jurfdicas que optarem pelo regime tribu·
târio previsto neste decreto-lei estarão desobrigadas, perante o fisco
federal, de escrituração contâbil, da corrcçilo monetária do ativo
imobilizado c do cAlculo da manutenção de capital de giro próprio.
Art. 5• A pessoa jurldica que se beneficiar do disposto no art.
3• cstarA obrigada a realizar, no dia 1• de janeiro do ano seguinte ao
cm que se verificar o excesso de receita bruta, levantamento patrimo·
nial, a fim de proceder a balanço de abertura c iniciar escrituração
contâbil.
Art. 6• Verificando a fiscalização a ocorrência de omiosilo de
receita, deverA considerar como lucro liquido o correspondente a
50% (cinqUenta por cento) dos valores omitidos, sujeito ao pagamcn·
to do imposto à razão de 30% (trinta por cento), acrescido elas pcnali·
dadcs cablvcis.
Art, 7• As receitas oriundas de transaçilcs eventuais scrilo ln·
clufdas no limite de que trata o art. 1•, quando não ultrapassarem de
10% (dez por cento) do total da receita bruta operacional.
Parâgrafo Anico. Verificando-se transaçilo eventual cuja rccei·
ta ultrapasse a 10% (dez por cento) da receita bruta operacional deve·
rão os resultados dessa transação ser tributados cm separado, pela
apllcaçilo das allquotas normais para cAlculo de tributo.
Art. 8• Na declaração de rendimentos de pessoa ITsica dos só·
cios, dirigentes, gerentes c titulares das empresas que optarem pelo
regimedeste dccrcto·lci, serão obedecidas as seguintes normas:
I - o titular de firma individua'!, bem como os sócios-gerentes
das sociedades por quotas ou cm nome colctivo, incluirão, na ~dula
''C", como rendimento de pro labore 10% (dez por cento) da receito.
bruta no ano-base;
ll - serão inclufdos como lucro, na c~dula "F" da declaração
do ano-base correspondente, como rendimentos automaticamente
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distribuldos, proporcionalmente n participação du cada sócio no
caso de sociedade ou, integralmente, no caso de firma individual,
10% (dez por cento) da receita bruta no ano-base,
Parágrafo único. A~ quantias mencionadas neste àrtigo nilo cs·
tilo sujeitas il incidência do Imposto de Renda na fonte ..
Art. 9• O Ministro da Fazenda bai~ará as normas êomplemcn·
tares necessárias à aplicação do disposto neft!: dccrciO·lei, podendo
estabelecer controles especiais para as empresas optantes.'.'
Art. 10. Este decreto-lei entrará cm vigor na data de sua publi·
caçilo, revogadas as disposições cm contrário,
Bras!Jia, 24 de outubro de 1974; 153• da Independência c 86• da
República. - ERNESTO GEISEL - Mirlo Henrique Slmonsen Joio Paulo doo Relo Venoso.

I Às Comissões de E<,D~ámla ~de FlnançDS,)

Silo lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 109, DE 1m
Introduz alteuçôeo na Lei n• 5.107, de 13 de IM!tembro de
1966, que Instituiu o realme do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. I• Para garantia do tempo de serviço, ficam
mantidos os Capitulas V e VIl do Titulo IV da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de
I• de maio de 1943."
"Art.2• ...................................... .
Parágrafo único. As contas bancárias a que se refere
este artigo seri!o abertas em estabelecimento bancdrio escolhi·
do pelo empregador, dentre os para tanto autorizados pelo
Banco Central do Brasil, em nome de cada empregado."

PARECER
PARECER N• 731, DE 1977
-_.. Da Comlssio de Redaçio
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A ComiSlli!o apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Lei do
Senado n• 93, de 1977, que obriga as empresas do Distrito Federal,
que comerciam no ramo de carros novos c usados, a terem locais privativos de estacionamento, e dá outras providências.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de 1977. - Adalberto
Sena, Presidente- Helvldlo Nunes, Relator- Danton Joblm.

Art. 2• As contas bancárias dos empregados não optantes
serão .transformadas, a partir da data de vigência desta lei, em contas
individualizadas e nominativas e passarão a ter tratamento igual às
dos demais empregados.
Art. 3• Assegurados direitos adquiridos, ficam revogados o
§ 1• do art. 17, o art. 18, seus inctsos e parágrafo Qnico, todos da
Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, bem como a Lei n• 5.958,
de lO de novembro de 1973.
Art. 4' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

ANEXO AO PARECER N• 731, DE 1977

Justlflcaçio

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 93, de 1975.
Relator: Senador Helvldlo Nunes

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 93, de 1975,
que obriKa as empresas do Distrito Federal, que comerciam no
ramo de carros novos e usados, a terem locais privativo• de estl·
clonamento, e doi outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• As empresas comerciais instaladas no Distrito Federal,
que negociam com veicules automotores de qualquer espécie, ficam
obrigadas a manter, mediante locação ou aquisição, locais privativos
apropriados para a exposição dos veicules objeto de seu comércio.
Art. 2• O Governo do Distrito Federal somente concederá
licença de funcionamento ou renovard as existentes, às empresas que
satisfaçam a e~igência do artigo anterior.
Parágrafo único, ·As empresas atualmente operando no ramo
de comércio de automotores, em geral, é concedido o prazo de I
(um) ano para o cumprimento do disposto no art. I•, a partir da data
da publicação desta Lei, sob pena de lhes ser cancelada a licença de
funcionamento.
Art. 3• Os locais de estacionamento de que trata esta Lei serilo
sinalizados de acordo com as regras previstas no Código Nacional de
Trânsito e seu Regulamento.
Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçilo.
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio PorteUa) - O E~pediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
A Presidência recebeu o OITcio n• S/18, de 1977, do Gover·
nador do Estado de São Paulo, solicitando autorização para. que
aquele Estado possa contratar empréstimo e~terno, no valor de vinte
milhões de dólares, destinado às obras da Linha Leste·Oeste do
Metró de Silo Paulo.
A materla serà dcspuchada às Comissões de Finanças c de
Constitulçüo e Justiça.
O SR, PRESIDENTE (Petrônio Portelln) - Sobre a mesa,
orojetos de lei que scrilo lidos pelo Sr. I•-Secretário.

Buscamos com a presente proposição compatibilizar os ideais
da estabilidade no emprego, com o sistema do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, na medida em que se assegura a continuidade das
arrecadações para o Sistema Financeiro da Habitação, relativamente
a todos os empregados e se garante ao obreiro, pelo menos, a
perspectiva de aquisição da estabilidade,
Essa compatibilização que se propõe para os dois sistemas hoje
vigentes é da maior importância, se considerarmos que ela permitirá
o equacionamento de boa parte do cruciante problema da rotativida·
de da milo-de-obra, pela eliminação do sistema de opçi!o entre um e
outro regime (estabilidade c FGTS), criado pelo Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, tido por juristas de renome internacional
como o principal responsável pela alarmante quantidade de dispen·
sas imotivadas, as quais vêm transformando o trabalho em vil mercadoria, contrariando, desta forma, principies fundamentai• de Direito
do Trabalho, defendidos e preconizados por cultores do Direito c
por entidades internacionais, como por e~emplo, a Organização
Internacional do Trabalho (OIT),
Com efeito, está sobejamente provado e comprovado que a
opçilo constante do regime do Fundo de Garantia, dirigida aos
empregados, a estes nunca aproveitou, vez que, como sabemos,
quem a está utilizando, larga e impunemente, silo os empregadores.
Nesse sentido, somente resta aos empregados "optar" pelo novo regi·
me, caso contrário, nno conseguirão o emprego avidamente buscado.
E o beco sem salda: ou o empregado "escolhe" o sistema do Fundo
de Garantia, ou simplesmente continuará desempregado.
que, como sabemos, não optar pelo FGTS oignilica para o
empregado a esperança, ainda que longlnqua, de adquirir a esta·
bilidade no emprego, ideal de todo trabalhador assalariado.
Entretanto, da parte do empresariado, o que tem acontecido ~
que hd uma verdadeira ojeriza, mais que isto, verdadeiro pavor, de
que o empregado venha, um dia, a adquirir a estabilidade. Daí a
politica unânime de forçar o trabalhador a escolher o sistema do
Fundo de Garantia, com o que, está selado qualquer possibilidade de
permanência no emprego,
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Ora, se nilo hã incompatibilidade entre os dois sistemas, c ucrcdi·
tamos c defendemos ponto de vista, segundo o qual, realmente nilo
hã, é justamente cm nome dessa possibilidade de compatibilizaçilo
que estamos sugerindo a medida sob exame, na certeza de que, se
adotada, havcrâ sempre a perspectiva de o empregado vir a adquirir
a estabilidade no emprego, com o que, cstarâ alcançundo um dos
mais reclamados c reconhecidos fundamentos do Direito do Trabalho, ou seja, a garantia de que somente serA despedido, cm havendo
justo motivo, devidamente catalosado em Lei e comprovado,
Quanto no Fundo de Garantia, cumpre observar que nilo
havcrâ nenhuma soluçilo de continuidade, pois, a cxtinçilo da opçilo
proposta nilo interrompe os recolhimentos para o Banco Nacional
da Habitaçilo, os quais continuam na base de 8% (oito por cento)
sobre todas as folhas de pasamcnto, Indistintamente, na medida cm
que a opçilo nilo mais existir,
Doutra parte, cumpre esclarecer que o ideal é que o prazo de
aquisição para a estabilidade no emprego seja diminufdo, mas para
que nilo se diga que estamos radicalizando posições, estamos propondo que o empregado apenas possa dispor, como alills a lcgislaçilo,
objctivamentc permite c assegura, da possibilidade, da perspectiva,
de vir a adquirir a estabilidade no emprego, o que, atualmcntc, se tor
nou impossfvcl cm t'acc de, para conseguir um emprego, ter que, a
priori, c numa inversão de posições, optar pelo novo regime, que,
corno visto, significa nunca mais, ao menos sonhar com a possibilidade de permanência estável no emprego,
Devemos repetir, para melhor fixar, que os institutos da esta·
bilidadc c do Fundo de Garantia, extinta a opçilo como ora estamos
propondo, nilo se antagonizam nem se repelem. Antes pelo contrA·
rio, completam-se dentro do contexto das finalidades sociais de um c
de outro. O sistema de opçilo é que cria um antagonismo artificial
que apenas tem o demérito de colocar nas milos dos empregadores a
arma hã muito tempo desejada, para liquidar com a mais lfdima de
todas as conquistas do direito trabalhista, a estabilidade no emprego,
Por todos esses motivos é que devem coexistir os dois institutos,
o que, cfctivamcntc, somente será possfvcl, com a extinção da opçi!o
inserida no regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 1977.- Nel10n Carneiro.
LEG!St.AÇlO CITADA

DECRETO-LEI N• 5,452- DE I•DE MAIO DE 1943
Con10IIdaçio das Ltls do Trabalho.
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LEI N9 5,107- DE 3 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Stnlço, e d' outras providências.
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Art. 17. Os contratos de trabalho que contarem mais de 10
(dez) anos, na data da publicação desta Lei, podcrilo ser rescindidos
a qualquer tempo, por livre acordo entre as partes. E, na ocorrência
desta hipótese, o empregado rccebcrà, dirctamcnte do empregador, a
importância que convencionar como indcnizaçi!o.
§ I• Se o empregado for optante poderá movimentar livremente
a conta vinculada depositada a partir da data da opçilo.
§ 2• Para a validade do pedido de dcmlssilo é essencial o
cumprimento das formalidades prescritas no artigo 500 da
Consolidação das Leis do Trabalho,
§ 3• A Importância a ser convencionada na forma dêstc artigo,
nunca podcrâ ser inferior a 60% (sessenta por cento) do que resultar
da multiplicaçi\o dos anos de serviço contados cm dobro, pelo maior
salàrio mensnl percebido pelo empregado na empresa.

Ouhlbro de 1977

Art. !8, No caso de extinção do contrato de trabalho do
cmprcgudo nilo optante, obscrvar-se·ilo os seguintes critérios.
I -havendo indcnizução o ser paga, o empresa podcrâ utilizar o
valor do depósito du conta vinculada, até o montante da indcnizaçilo
por tempo de serviço;
II ..;. nilo havendo indenizaçilo a ser paga, ou decorrido o prazo
prcscricional para o reclamação de direitos por parte do empregado,
a empresa poderá levantar a seu favor o saldo da respectiva conta
individualizada, mediante comprovação perante o órgilo competente
doMTPS.
Parágrafo único, A conta individualizado do empregado nilo
optante, dispensando sem justa causa antes de completar um ano de
serviço, rcvcrtcrà o seu favor; se despedido com justa causa,
rcvcrterà a favor do FGTS, Decorrido esse período, a conto poderá
ser utilizada pela empresa na forma deste artigo.
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LEI N•5.958- DE lO DE NOVEMBRO DE 1973
Dispõe sobre a retroadvldade da opçio pelo r.t~lme do ·
Fundo de Garantia do Tempo. de Stnlço criado pela Lei
n• 5.107, de 13 de setembro de 1966
·
•

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N•liO, DE 1977
Re1ula o provlslonamento dos pr,dcos
m'cla.

I

t

oficiais de far·

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art, 57, caput, da Lei n• 5.991, de 17 de dezembro de
1973, passa a vigorar com a seguinte rcdaçilo:
"Art, 57: Os prâticos c oficiais de farmácia, habilitados
na forma da lei, que estiverem cm plena atividade c provarem
manter a propriedade ou co·propricdadc de farmâcia cm li
de novembro de 1960, serão provisionados pelo Conselho Fc·
dera! c Conselhos Regionais de Farmácia para assumir responsabilidade técnica cm estabelecimento farmacêutico .
Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições cm contrário.
Juatlficaçio
O projeto que ora apresentamos à consideração da Cosa, por sugestão da Câmara Municipal de Sorocaba, Estado de Silo Paulo (que
aprovou requerimento do Vereador Santo Mantovani Filho), cuida
de substituir, no texto do art. 57 da Lei n• 5.991, de 1973, "rcsponso·
bilidadc técnica do estabelecimento" por "responsabilidade técnica
cm estabelecimento farmacêutico",
Justifica a medido o fato de os profissionais de farmàcia, provi·
sionados cm conformidade com a referida lei, estarem encontrando
dificuldades quundo acaso desejem proceder a transferência de suas
farmâcias. Alguns Conselhos Regionais de Farmácia, dentre eles o
de São Paulo, estilo dando intcrprctoçiio excessivamente rigorosa ao
citado ort. 57, da Lei n• 5,991, de 1973 c firmando oricntaçilo
segundo a qual o provisionamcnto é para o estabelecimento primi·
tivo c só para ele, vedada, conseqUentemente, qualquer transferência
futura.
Evidente que nilo é este o espírito da lei.
Os oficiais de farmâcio podem c devem ter o direito de transferir·
se, o que, ficard clurcndo com a oltcraçilo aqui pleiteada,
Sul a das Sessões, cm 5 de outubro de 1977,- Franco Montoro.
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LEI N•5.991, DE !7DEDEZEMBRO DE 1973
Dispõe aobh! o controle llllldrlo do comlrclo de droau,
IMUmo• formoàutkoo • correlat011, e dd outros
~ro,idt..:c:"'"·
medkam~ntoo,
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Art. 57. Os práticos c oõcioi' do farm~~~~ ..h~bÚi·t~d~;· ~~
fomm da lei, que e~tiverem er.1 pl~~P. :::::!:!.-•k e ~~c-.·~••r.:rn ~<;~tHt~.~ ,,
propriedade ou cc-pro;;:í:d:..~k d; f.:.or.~\;i;;. o:m i 1 .!:: nov:mDro de
1960, scrilo provisimt•dos pelo Conselho Federal e "Con~e!ltoa
Regionais de Farmácia para assumir a responsabilidade tb:nica dd
estabelecimento.
§ 1• O prático e o oficial de farmdcia nas condições deste artigo
não poderi\o exercer outras atividades privativas da profissao de far·
macêutico.
§ 2• O provisionnmento de que trata este artigo serd efetivado
no prazo máximo de noventa dias, a contar da data de entrada do res·
pectivo requerimento, devidamente instruido.

Qu!nt=-fclre 6 538!1

A exigência do psicotb:nico, sem haver chegado propriamente u
transforma-se em obstdculo intransponfvel pura ninguém, assume as
proporções de uma dc•ngradi.vcl complicaçilo burocrática, com o
corolârio constante da corruocao que gera c da perda de tempo que
acarreta.
O motori~ta nrne.dor, nté prova cm contrfirio, cm cada caso, não
prcci:..u ~;ubmctcr·se !lOs chumliu:l t;:stc;;,:, p::.i~ul~o:.:nicos. Sun cplidào
flsicu, pgr" dirigir vcfculos automotorcs, já estaria bem determinada,
acho. no próprio exame de sanidade • quo estt\ suj:i:o,
compl~r.'lcntado pelo c;camc de vista.
Gu~r~c-se, portm, a exigência do p!icct6:::1ico par& os cidudi\os
que derem algumas repetidas demonstrações de desobediência às
regras do trânsito, ou-corttptovAdamentc, tiverem purticipaç!a.ativa
ou passiva cm acidentes de vc!culos. E inclua-se lta rncsma.exigência,
ainda, os maiores de 60 (sessenta) anos, pelo posslvel dcclfnio que a
idade possa estar ocasionando nos seus refiexos, com o perigo disso
decorrente à vida de terceiros.
Sala das Sev~es, cm 5 de outubro de 1977.- Vaconcelot Torrn.

LEGISLAÇÃO CTTADA
LEIN• 5.108- DE21 DE SETEMBRO DE 1966
lnolltul o C6dlao Nadoaal de Trinallo•

.
(À.• Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l11, DE 1977
Altera a exl1êncla de exame pslcotknlco para motor!oto
;modor.
O Congresso Nacional docreta:
Art. I• O parâgrafo 3•, do artigo 73, da Lei n• S.l08, de !966,
que institui o Código Nacional de Trânsito, passa a vigorar na
s<guinte forma rcdacional:
-Juntamente com o exame de sanidade flsica c mental, exigido
ao motorista amador para revalidação da Carteira de Habilitação,
scrâ obrigatória a prestação de exame psicotécnico, sempre que o
prontuário do interessado registrar o cometimento de 10 (dez) infrações, ou a participação cm acidente de trânsito, no perlodo que suce·
deu à última regularização.
I - Quando o solicitante tiver mais de 60 (seucnta) anos a
prcstaçilo de exame psicoté:cnico será obrigatória, a cada dois anos.
Art. 2• Esta lei scrâ regulamentada no prazo de 60 (sessenta)
dias.
Art. 3• Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçilo,
·revogadas as disposições contrârias.
Juatlncaçio
Ao ser posto cm vigor, cm 1966, o Código Nacional de Trânsito
exprimiu importante progresso, no esforço que vem sendo
desenvolvido no Pais, com vistas à completa normificaçi\o das
práticas e comportamentos em todas as Arcas de vida nacional.
Reconheço que a lei cm referência é de alta positividade no seu
conjunto, o que, aliAs, está bem evidenciado nos próprios resultados
prâticos de sua vigência.
Mas, como tenho repetido muitas vezes, nilo existem leis
perfeitas, entre as elaboradas pelo homem. A própria vigência delas
traz à tona deficiências c exorbitâncias, omissões c impropriedades.
O ajustamento maior ou menor, de cada lei, ao interesse público, nos permitirá, talvez, a justa avaliação de que nela precisaria ser
modificado,
A simplificaÇilo que ora proponho, para um dispositivo da Lei
n• 5.108/66 decorre, portanto do que a própria aplicação dele nos
sugere. Os fatos estilo, no meu entender, mostrando u inocuidade c
mesmo a incoveniôncia de ser exigido exume psicotécnico aos
candidatos ~ obtenção du Carteira Nacional de Hubilitaçilo, nu
categorin de motorista umudor.

,',,

.................. ,, ................. ······:········ .... .

Art. 73. . ............................................. .
§ 1' .................................................. .
§ 2• " " .. " . " " " . " " " ... " " .. " ",' ....... " . " " .
§ 3• Os exames psicotêcnicos poderão ser estendidos, pelo
Conselho Nacional de Trânsito, a todas as categorias de motoristas,
~ medida em que as repartições de trânsito esteJam aparelhadas para
esse fim.

········ .............................................. ·····
(ils Comissões de Constituição e Justiça e de Transportes,
Comunia.çõese Obra• Públicas.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• lll, DE 1977
Dispõe sobre a comerclo!lzaçio do cimento em sacos de lS
quilos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O cimento será comercializado obrigatoriamente cm
sacos de 25 (vinte c cinco) quilos.
Parágrafo único. A presente disposiçilo nilo impede a venda·
gem do cimento a granel, quando houver conveniência técnica e
comercial do vendedor e do comprador.
Art. 2• Esta Lei, observado, no que couber, o Decreto·lei
n• 240, de 28 de fevereiro de !967, será regulamentada no prazo de
60 (sessenta) dias.
Art. 3' Est<l Lei entra em vigor na data de sua publicação,
n.:vog:uJus as llisposiçõcs cm contrário.
J ustiDcaçio
A medida que ora proponho, como aquelas que motivam a
maioria de meus projetas de lei, decorrem, ou da observação direta
dos fatos c das situações, por mim mesmo - ou de sugestões que me
chegnm, com freqUência, nas centenas de cartas que recebo e que,
e"nminudas, vierum a parccer.. me cablvcis.
A presente norma, por exemplo, me foi sugerida por um
engenheiro civil, afeito nos problemas da movimentação do cimento
nos canteiros de obras. Ele faz a observuçilo de que os sacos de 50
quilos otuulmente em uso, inclusive, pela consistência do contctido,
silo de dif1cil mnnuscio pum os trabnlhndores encarregados das
operuções neccss(lrius u sua utilit.uçilo.
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A> queixas relativas ao excessivo peso dos pacotes de 50 quilos
são freqUentes, o rendimento do trabalho dos que devem Jidur com
os ditos é pequeno c são, tambCm, comuns os aciocntcs que
decorrem da execução de tal serviço, a hérnia do trabalhador em
primeiro lugar.
Só as fábricas, talvez, terão algum interesse na manutcnçi1o do
utual tipo de saco. Aos comerciantes e aos consumidores, isso não
interessa em nada- pelo contr{trio, como vimos.
Tampouco existem inconvenientes técnicos ou económicos, se
adotadu vier a ser a altcraçilo. O saco de 25 quilos conteria, exala·
mente, a metade do cimento levado no saco de 50 quilos c o acrésci·
mo de custo- material de embalagem c mão-de-obra- seria mini·
mo, considerado o beneffcio alcançado.
A circunstância de 25 quilos ser· submúltiplo de 50 elimina,
outrossim, possíveis problemas de controle na execuçilo do concreto,
pois, o consumidor simplesmente utilizará dois sacos onde, agora, só
utiliza um.
Existe ainda outra vantagem a destacar. Centenas de pessoas,
todos os dias, vão às casas de material de construção para adquirir o
cimento de que necessitam, destinado a pequenos consertos nas
respectivas residências ou locais de trabalho. A essas pessoas basta·
ria, quase sempre, 5, 10 ou 15 quilos de cimento c, não obstante, vêm·
se obrigado a levar para casa (com dificuldade, assinale-se) um suco
de 50 quilos. E o que sobra acaba logo endurecido c inaprovcitávcl.
Não vejo empecilhos legais de qualquer espécie à adoçilo do que
ora proponho.
Temos um bem elaborado instrumento legal - o Decreto-lei
n• 240, de 28 de fevereiro de 1967 - que "define a politica e o
sistema nacional de metrologia c dá outms providências". Esse
Decreto-lei, no limite de seus próprios objetivos, mantêm-se no
plano elevado dos critérios c das generalidades.
A fixação objctiva de tamanhos, de volumes, de gabaritos, de
densidades a serem tomados como padrões de medida é realizada
através de instrumentos subsidiários: decretos, portarias, circulares,
etc.

Ora, nada impede que esses instrumentos subsidiários venham a
ser acionados pelo Poder Executi,o, para a imediata adequação das
normas vigentes no setor à alteração veiculada no projeto.
A medida proposta, repito, não gerará despesas. Nào encare·
ccrá a construção civil. Nilo trará complicações, sempre indesejáveis.
Nem se inspira no capricho gratuito de mudar por mudar ...
A aceitação do que proponho não impedirá - inclusive,
quando houver conveniência técnica circunstancial para isso - qu~::
o cimento seja comercializado a granel.
O que insisto cm frisar, chegando à fase conclusiva destas
considerações, é a existência de um respeitável problema humano,
até hoje não considerado. O trabalhador está sendo duramente
sacrificado, lidando com sacos de cimento de 50 quilos. Isso não i:
justo c nem sequer é necessário. E a função prccípua do legislador é,
como se sabe, antes de quaisquer outras, dispor as coi>as para que os
procedimentos, nos mil setores da uçào humuna, jamais connit~m
com os prioritários princípios da justiça c da racionalidade. Princí·
pios que estilo sendo esquecidos, quando seres humanos est:lo sendo
obrigados a erguer e transportar sucos de 50 quilos.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 1977. - V.-concclos Torres.
l.EG!Sl.A('ÃO CITADA

DECRETO-LEI N• 240- DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
D~(ine a po/{tt'ca e o sistema nadonal dt:• mt•trologia, e dá
outras pro1•idét1cias.

(:1s Crmu'.\'Jtl!'.\' dt• Crmstitrliçrio t' JuHira1' cll' frrmomia.)

PROJETO DE U:l DO SENADO N•ll3, DE 1977
Fixa prazo-limite paro o reKI•tro de diplomas de cur110
superior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Inclua-se no artigo 27, da Lei número 5.540, de 28 de
novembro de 1968, que lixa normas de organização c funcionamento
do ensino superior c sua articulaçilo com a escala média, c dá outras
providências, o seguinte parágrafo terceiro:
- As universidades que receberem diplomas para a cfctivaçilo
do necessário registro, nos termos do estabelecido no caput deste arti·
go terão 'J prazo máximo, improrrogâvel, de 60 (sessenta) dias, pura
enunciar a drcisilo tomada, cm cada caso,
1 -Quando o registro for negado podcrâ o interessado rccor·
rer, correndo novo prazo de 60 (sessenta) dias para o pronunciamen·
to sobre o recurso.
Art. 2• Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta)
dias.
Art. 3• Esta lei entra em vigor nu data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias.
Just!Oeaçilo
I

E estranhável, afinal, direi, antes de entrar nas razões cxatns que
me levam a propor a presente medida, que seja exigida um registro,
um carimbo a mais cm diplomas obtidos numa escola c num curso
que funcionem cm carâtcr público, com a ostensiva observância das
normas legais vigentes para a atividadc que exercem c sob a fiscali·
zação governamental. Parccc·mc o exemplo claro da redundância
burocrática.
Mas, não cabem divagações. O fato existe. O registro é exigido.
Dificílimo sempre foi, neste Pais, abolir quaisquer formalidades
vigentes. Assim, admitindo-se que algo pode c deve ser melhoradopelo direito do próprio formando a obter a regularização de seu
diploma, sem demora, para exercer a profissão para a qual recebeu a
formação acadêmica- formulo o presente projeto de lei.
Tempo houve, é verdade, em que o registro de um diploma no
Brasil chegava a demorar unos. Ocorreram, inclusive, misteriosos c
nunca bem explicados incêndios nos tumultuados arquivos do
Ministério que era, ainda, da Educação e Sadde.
Hoje, de certa maneira, as coisas melhoram. A flexibilidade c a
racionalidade dn Lei n• 5.540/68 contribuíram, inegavelmente, para
agilizar o processamento desse registro, em grande número de casos.
Mas, perduram, as exceçõcs, os clflssicos emperramentos cm de·
terminados casos. Envolvem, quase sempre, diplomas originârios de
escolas que funcionaram ou que funcionam sob suspeição das autori·
dados. Uma suspeição, todavia, nem sempre cxplicâvc!, pela própria
condição dessas escolas, estruturadas e conduzidas que são nn
observância das normas legais que lhes cabem cumprir.
Quando a protelação do registro ocorre, os formandos é que
pagam. Depois de haverem pensado que fizeram um curso regular,
num estabelecimento de ensino autorizado a funcionar, são surprcen·
didos com as intermináveis e obscuras exigências e protelações no
registro de seu diploma. E, i\s vezes, até nilo o conseguem,
Não desejo, não preconizo, nem abriria caminho, nu legislação,
pura uma eventual sucrumentação de cursos superiores irrcgulttres. O
indicado, o correto, entretanto, seria impedir, se preciso até com o
uso da forçu, funcionamento de escolas que não preenchessem os
requisitos essenciais c legais exigidos. Mas, se funcionam não cabe ao
Estudo exercer, a postcriori, uma descabida uçilo repressiva sobre
terceiros- no caso, suas vitimas: cidadilos brasileiros que devem ser
respeitados nos seus direitos.
Claro que existem casos cm que o diploma recebido não poderia
ser reconhecido. Casos, por exemplo, cm que o recipicndârio nilo
tem os untccedentcs escolares nccessllrios à posse desse diploma.
Mus, i: preciso, então, que se digu isso, sem mniorcs protelações ao
interessado. Que s~ dê a ele u oportunidade concreta c imediata de
nprc~cnlar !'!CUS nrgumcntos de ddcsa.
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O que me parece descabido cm tal siraaçilo, é reagir pelo silencio
e pela protelaçilo indefinida, como frequentemente acontece.
Existem, hoje, no Brasil centenas de jovens vivendo o drama dos
diplomas não registrados. Condenados a uma luta desigual c absurda
contra a burocracia c isso precisa acabar. Este projeto de lei é uma
contribuição que tento oferecer à !olução desse grave problema.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 1977.- Vasconctllos Torres.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Llder dn Minoria,
pronuncia o seguinte di.<eurso. Sem revidilo do orador.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
A Bnncnda do Movimento Democrático Bru5ileiro mnnifcstu,
da tribuna do Senado Federal, seu protesto contra o processo em que
acabo de ser indiciado o ilustre jornalista Carlos Chugus, diretor da
sucursal de O Estado de S. Paulo, em Bras!lia.
Trala·se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de um ato violento e
LEGISLAÇÃO CITA DA
injusto que, mais do que ao jornalista, atinge toda a Imprensa brasileira c compromete a repu ratão do Pais.
LEI N• 5.540,'DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968
"Erro e Injustiça" é o titulo do primeiro editorial do Jornal do
Fixa normas de organização e funcionamento do ensino Brasil, de hoje, que se abre com as seguintes considerações:
superior e sua articulação com a escola midia, e dá ouzras
O Ministério da Justiça, através do Dcpartemcnto de
providências.
Policia Federal, articula mais um atentado à liberdade de
imprensa, à consciência jurldicn do pais, ao bom senso e à
própria estrutura legal da Nação. Processa-se, com base nu
Lei de Segurança Nacional, o jornalista Carlos Chagas, chefe
Art. 27. Os diplomas expedidos por univemidade federal ou
da Sucursal do O Estado de S. Paulo cm Brasília c ex-assessor
estadual nas condições do art. 15 da Lei n• 4.024, de 20 de dezembro
de imprenso do Pr~sidcntc Costa e Silva.
de 1961, correspondentes a cursos reconhecidos pelo Conselho
Federal de Educação, bem como os de cursos credenciados de pósO jornalista, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é indiciado c
graduação serão registrados na própria universidade, imponando qualificado - de forma quase injuriosa - de frente c de perfil, por
em capacitaçilo para o exerclcio profissional na Arca abrangida pelo algo que, em hipótese nenhuma, constituiria crim:. O fundamento é
respectivo currlculo, com validade cm todo o território nacional.
a publicaçilo, pelo jornal O Estado de S. Paulo, da noticia de que, na
§ I• O Ministério da Educnçilo c Cultura designar! as universi- invasllo da Universidade de Bras!lia, a policia havia quebrado um
dades federais que deverão proceder ao registro de diplomas frasco onde estavam guardados mosquitos trnnsmi!!ores da febre
correspondentes nos cursos referidos neste artigo, expedidos por amarela. No dia seguinte, o próprio jornal, em ripo igual, na me•ma
universidades particulares ou por estabelecimentos isolados de pAgina e com idêntico de!taque, publicou o desmentido.
ensino superior, importando o registro em idênticos direitos.
Leio o desmentido, publicado pelo jornal, 24 horas depois. o
§ 2• Nas unidades da Federação em que haja universidade que tira qualquer sentido sensacionalista ou subvenivo ll noticia.
estadual, nas condições referidas neste artigo os diplomas EstA na p!gina de O Estado dt S. Paulo, que noticiou os acontecimenc.orrespondentes aos mesmos cursos, expedidos por estabelecimentos tos do passeata, prisões no compus da UnB. Dentro do próprio te~to,
isolados de ensino superior mantidos pelo Estado, seri!o registrados com o destaque em negrito, está a seguinte retificaçi!o:
nessa Universidade.
DESMENTIDA A AMEAÇA DE FEBRE AMARELA

.. ······ ...... ············· ........................... .

(Às Comissões de Constituição e Justiça e d~ Educa cão t
Cultura.)
O SR. PRESl::lENTE (Pctrônio Ponella) - Os projetas lidos
serão publicados e remetidos às comissões competentes. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que seri!o lidos pelo Sr. 1•-Secretãrio.
Silo lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 381, DE 1977
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro trnmcriçi!o nos Anais do Senado da noticia publicada no jornal Correio
Brazlllense, ediçilo do dia 5 de outubro de 1977, sob o titulo "Lições
de um Encontro".
Sala das Sessões, 5 de outubro de 1977.- Br111 Junlor.
REQUERIMENTO N• 382, DE 1977
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeiro a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado,
no diu 30 de setembro, pelo Ministro do Pla~ejnmento Jo~o Paulo
dos Reis Vclloso, no almoço realizado na Camnra Americana do
Comêrcio do Rio de Janeiro.
Sala dos Sessões, 5 de outubro de 1977.- Lourlv•l Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Po.rtello) - Os requerimentos
lidos serão submetidos ao exume du Comlssilo Diretora·.
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portello)- H! oradores Inseri·
tos.

Concedo a pulavra uo nobre Scnudor Franco Montoro, Lfder
dn Oposição.

Professores da Universidade de Bra!Oia desmentiram ontem a informação de que um recipiente de pesquisa contendo
mosquitos infectados com febre amarela tenha se quebrado
durante a ocupação policial do compus. Um professor da
área de Biologia afirmou que nunca ouviu nada a respeito na
UnB, nem mesmo boatos. Como o a"unto é comentado em
Brnsflia desde a primeira ocupação do campus, em junho, esse mesmo professor explicou que se a informação fo!le verdadeira jã se teriam notlciaa de um suno de febre amarela no
Distrito Federal, o que nilo ocorreu.
EstA feito o desmentido. Pode ter havido um erro, i media temente, desmentido, o que demonstro a intenção reta do jornal. Pois bem,
apesar disto, passadas S ou 6 semanas, mais de um mas, move·se um
processo fundado em Lei de Segurança Nacional.
Podemos dizer, Sr. Presidente, que se trata de um processo errado, contra pessoa errada, fundamentado em lei errada. Processo errado, porque é evidente que, com a retlficação feita pelo jornal c que
nilo podia ser do desconhecimento das autoridades, estA demonstra·
da a intenção reta. Pode-se admitir, no mâximo, o erro, imedlatamen·
te corrigido. Ou se pretende atribuir infalibilidade a qualquer jornal,
que publica centenas de noticias todos os di os?
Processo errado contra a pesaoa errada, e isto é estranho, por·
que, normalmente, se processa o autor da noticia ou o diretor do jornal. Aqui é uma autoridade Intermediária, chefe da sucunal, indi·
cindo e processado por escrito que nilo foi da sua autoria, publicado
num jornal que nlo é da sua responsabilidade e, sim, do dlrctor·
responsável.
O Jornal do BrtUIJ, no seu editorial, chcaa a fmlr uma rcferéncio
n outro processo movido contra o me~mo jornalltta, le1•antnndo n
suspeita de uma Intenção pessoal em reloçAo o esac jornalista.
Dissemos, tamW:m. que o proccoao e>IA fundamentado cm lei
errada. A lei ndcquad11 ~eria o Lei de hnprenoa, que regulo n ntivl-
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dade e.pec(fica dn Imprensa, e nuncn inserir um fato desta qualifica.
cão dentro da conceituaçilo de segurança nacional.
A noticio de que se quebrou um recipiente que contém mosqui.
tos transmissores da febre omorcln ameaço a sc~urnnçu nacional?
Noticio publicada no jornal de Silo Paulo. Hil, c·,idcntemcnte, um
cxugero nessa série de medidos tomados contra esse brilhante jornalista que foi - é preciso lembrar - assessor de lmprenHa do l'resi·
dente Costa e Silva.
Protestando contra essa violência que, como dissemos, mais do
que ao jornalista, atinge o própria liberdade de Imprensa c à ordem
jurídica do P<!ls, o Sindicato dos Jornalistas Prolissionais do Distrito
Federal acaba de expedir a seguinte nota, que passamos a ler, para
que conste dos Anais do Senado:
"O Sindicato dos Jornulistas Profissionais do Distrito
Federal, em defesa da liberdade de imprensa, torna público o
seu protesto contra o processo em que foi indici01.do, como in·
curso na Lei de Segurança Nacional, o jornalista Carlos Cha·
gas, diretor da Sucursal de Brasllia de O Estado de S. Paulo c
associado deste Sindicato.
O processo, instaurado algumas semanas após os fatos
que alegadamente o motivaram, visa a respons:,bili~ar o jornalista pela divulgação de noticia referente n ocorrências na
Universidade de Bras!lia e devidamente retificada pelo jornal, tão logo se verificou a sua improcedência.
O enquadramento de jornalistas na Lei de Segurança
Nacional, ao caracterizar-se como processo politico, inibe o
livre exercício da nossa atividadc profissional.
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Fc·
dera i já telegrafou ao Senhor Ministro da Justiça, manifestando o seu protesto, aqui renovado, e n Carlos Chagas, ofr.rccendo-lhe a solidariedade do órgão de clas~e e a assistência
juridica necessária à sua defesa.
Brusllia (DF), 4 de outubro de 1977.
Carlos Ca.<tello Branco, presidente."
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ni\o é da atribuiçi\o do Poder Legislativo, e, se o fosse, nós teríamos
aí um sério abulo nu ordem jurídica, nprcciur, a priori, matéria dessa
natureza, que •• comporto najurisdiciln dn Pollci~ JudiciAria, no mo·
menta.
Se formos, Sr. Presidente, examinar a condição de jornalista do
indiciado, só teríamos palavras para saudar um dos mais brilhantes
profissionais do imprensa deste País, que, de permeio com a sua cul·
tura c o seu espírito público, adota uma posiçil.o óc simpatia c de cor·
dia !idade, qualidades essas que nos tornaram, todos nós que o conhc·
cernas. seus admiradores, embora discordando, na maioria das vc·
zcs, das posições c das colocações de ordem política por ele adotadas.
Sr. Presidente, esta condição é irrelevante no fato cm apreço,
porque a lei nilo distingue nem o brilhantismo do intelectual, nem o
obscurantismo do analfabeto. Ela, obviamente, coloca- é tradicio·
nal- todos nós no pé da mesma igualdade c do mesmo tratamento.
O Sr. DantonJoblm (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Ouço V. Ex•

O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- Estou ouvindo o discurso
cem que V. Ex• responde ao pronunciamento do meu Uder. Devo
dizer que o seu discurso, no realidade, cstâ bordejando a questão.
V. Ex• cstâ colocando a questilo em termos exclusivamente técnico·
jurídicos. Entreuntc, a questão tem aspecto politico de grande rele·
vtlncia. V. Ex• mesmo rcconhce<: que se trata de um dos mais h ri·
lhnntcs jornalistas que atuam no no!So meio, por conseguinte, uma
personalidade que estA sendo, neste momento, vítima de processo judicial que, de nenhum modo, atende aos requisitos legais. E nilo aten·
de porque a Lei de Segurança Nacional nilo se aplicaria ao caso, c,
afirmação de que seria, evidentemente, decidido pelos Tribunais,
também nilo procede, porque se alguém é submetido ao• riaorcs de
um processe pela Lei de Segurança - e, na verdade, o que pode
acontecer de mais grave a um jornalista, a um homem público - é
evidente que, antes que morresse a máquina do justiça de cxccçlo, se
Jevas.e cm ;;anta a personalidade do jornalisto c a sua Cbpilddadc de
realmente delinqUir contra a segurança nacional. N~o é o caso, abso·
Estão aí os fatos, Sr. Presidente, narrados com a objetividadc lutamente, de Carlos Chagas- V. Ex• bem sabe disso, porque o c,,.
que nos foi possível, mas com a indignação de que estamos diante de nhecc, não sei se tão bem quanto cu, que o acompanhei desde os co·
uma violência que não pode passar sem um protesto.
meças da sua vida profissional. A autoridade política !Upcrior ao De·
A liberdade de Imprensa é algo fundamental em nossa vida pú- partamcnto Federal de Segurança Pública deveria ter intervido imc·
blica, e o uso c o abuso do conceito de segurança nacional compro- diatamentc, usando da sua superioridade hicri\~quica, usando, certa·
mete esse conceito c a própria segurança do País. Não é assim que ~e mente, de um direito muito seu, que estâ na órbita de nuas atribuidefende a segurança nacional.
ções, c, assim, controlar ou coibir a açilo de um órgão policial que
O MDB, em nome da liberdade de Imprensa c cm nome da de- adota uma medida de grande repercussão politica, c repercussão polí·
mocracia, que tem na Imprensa e no Parlamento suas grandes cidade- tica contrária aos intcressos do pr6prio Governo, que, neste momcn·
las, vem manifestar sua inconformidade e seu protl!sto contra esse to, cstã interessado num diálogo prollcuo com a Oposição c com ou·
ato errado, injusto e violento. (Muito bem! Palmas.)
tras ãrcns insatisfeitas da vida nacional. De modo que não posso con·
O Sr. Eurleo Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peço • siderar absolutamente, a questi!o do ponto de visto estritamente
técnico. Considerando-a do ponto de vista político, é um fato muito
palavra.
grave.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Concedo a palavra
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Tenho a im·
ao nobre Senador Eurico Rezcndc, Líder da Maioria.
prcssilo, nobre colega, de que n sua qualidade de antigo Presidente
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES. Uder da Maio- da ABI o fez bordejar o assunto.
ria, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidentr., Srs. SenadoO meu ponto de vista, c repito, é no sentido de que a Polícia Fc·
res:
dera!, agindo fX officlo, sem nenhuma recomcndaçilo, muito menos
Começou o ilustre Líder da Oposição o seu protesto, lendo um iniciativa do Sr. Ministro da Justiça, entendeu do seu dever abrir o
editorial do Jornal do Brasil, cm que se atribui ao Sr. Ministro da inquérito. Mas vem V. Ex• e faz referência àjustiça de cxccçi!o.
Justiça a iniciativa do inquérito contra o jornalista Carlos Chagas.
Devo dizer, senão mesmo afirmar, que nao partiu do ilustre TiO Sr. Danton Joblm (MDB - RJ) - Um pouco excessiva a
tular daquela Pasta qualquer medida visando ao procedimento cm
cxprc5sào, mas, no fundo, correta,
apreço.
Trato-se, portanto, de uma providência adotada pelo DepartaO SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Isso é paro
mento de Polícia Federal que, no seu entender, sujeito à aprcciaçi\o e caracteriznr que V. Ex• estd vivendo apenas, neste instante, o saudá·
a julgamento futuro, o jornalista violou dispositivo du Lei de Scgu. vel clima do companheirismo jornalístico, mas não está examinando
rança Nacional.
com iscnçilo.
Não vamos aqui examinar se é jus tu ou injusta u instuuruçi\o do
A Pol!ciu Federal tem competência para abrir inquérito.
inquérito, porque caber6 à própria autoridade proccssantc ou, então,
V. Ex• foi m"is além, uchnndo que, sendo política 11 mntéria, o
à Justicu Militar examinar es•cs fatos. Não é da no!Sn competência, M inis1ro da .Ju'>ticu devia inlerrcrir junto no or~nnismo policiul,
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Ora, o meu nobre colega hA de convir que a(, sim, a situação
mcr:cerir. a censura colctiva. $. Ex• entende que o Ministro pode, ou
deve, interferir para evitar a prática de um ato da parte de um or·
ganismo policial, podo entender também que o Ministro da Justiça
tem competência, e também o dever, de se envolver hicrarquica·
mente cm questões de polfciajudiciâria,
Ab):rto um inquérito dessa natureza, hã um procedimento de
polfcia judicilíria, c a autoridade proccssante ni!o tem subordinação
nenhuma ao Ministro. Nilo pode parar o inquérito, nem por ordem
do Ministro, o qual, terlí que ser remetido à autoridade judiciária,
que poderlí arquivá-lo, a pedido do próprio Presidente do inquérito
ou, então, por entendimento próprio do Juiz. Mas V. Ex•, que é um
dos frades-maiores da defesa da, legalidade neste Pais, por favor, nilo
dê ao Sr. Ministro da Justiça essa atribuição, porque ela seria pro·
fundamente ilegal.
O Sr. Nelson C1rnelro (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Darei~ aparte
em seguida. Apenas quero completar meu pensamento, porque te·
nho receio de o tempo se esgotar.
O Sr. Senador Franco Montoro cometeu um engano, se bem
entendi sua colocação. No caso, não caberia a Lei de Imprensa. Pode
até que nilo seja caso ac Lei de Segurança Nacional, vamos admitir,
por hipótese- c isso não nos cabe examinar, o inquérito é que vai
Jpurar -, mas S. Ex• dizer que o jornalista, acusado de ter noticia·
do que a Polfcia rompeu um recipiente com mosquitos transmissores
de febre amarela, ele poderia, no máximo, ter violado a Lei de
Imprensa, é incxato, porque a hipótese ni!o é de delito de linguagem.
Não houve al esse tipo de criminalidade.

O Sr. Fronco
falando dele.

Montar~
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(MDB - SP) - Mas nós só estamos

O SR. EURiCO REZENDE (ARENA - ES) - Não estou
falando no caso do Sr. Carlos Chagas, estou falando cm tese.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Ouço V. Ex•
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• pretendeu dar à
Casa uma liçilo de Direito sobre Lei da Imprensa, afirmando que cu
havia cometido uma heresia jur!dica. V. Ex• é um ilustre crimina·
lista, mas, hoje, nilo está num dos dias felizes.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Da maneira
como V. Ex• colocou as coisas.

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - V. Ex• concedeu o
aparte, deu a lição c vai ouvir, agora, a resposta do aluno, contra a
brilhante lição de V. Ex•, que disse que a Lei de Imprensa só se
refere à i~úria, à calúnia c difamação.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Mas, ncs~c
cas.o, onde V, Ex• colocou a questão de crime de segurança naciorial'!,;·

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Exatamcntc no caso cm
que coloquei. Vou ler a V. Ex• o artigo da Lei de Imprensa que diz o
contrário de V. Ex• Dizem os arts. 12 c 16 da Lei de Imprensa:

"Art. 12. Aqueles que, através dos meios de informação c divulgação, praticarem abusos no cxcrc!cio da libcr·
dadc de manifestação do pensamento c informação, ficarão
sujeitos às penas desta lei c responderão pelos prcju!zos que
O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Permite V. Ex•? Só para
causarem.
prestar um esclarecimento.
"Art. 16. Publicar ou divulgar noticias falsas ou fatos
verdadeiros truncados ou deturpados que provoquem: I')
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Isso nilo é
perlurbaçilo da ordem pública ou alarma social. Pena: de um
injúria, nilo é difamação, nilo é calúnia. O Sr. Senador Franco
a seis meses de detenção, quando se tratar do autor do escrito
Montoro é que trate de fazer outro enquadramento, não este.
ou transmissão incriminada, c multa de cinco n dez salários
Ouço o Sr. Senador Nelson Carneiro.
m!nimos da região.
C Sr. Nel110n Carneiro (MDB- RJ)- Lembro a V. Ex•, que é
O autor do Código nilo aprendeu na escola de V. Ex• c, por
um advogado criminal de largo renome neste País, que o próprio isso, escreveu este artigo que é da Lei de Imprensa. Foi fundado na
processo jâ é um constrangimento, sabe V. Ex• Mas, o principal ni!o nossa lei vigente c nilo de/ege ferenda a ser redigido por V. Ex• Por
é isso; ninguém contesta que a Policia Federal tem competência para isso é que cu argumentei no caso concreto. E quero dizer mais a
pedir abertura de um inquérito.
V. Ex•: o jornalista cstâ enquadrado pela policia numa c noutra, na
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Para abrir o Lei de Segurança c na Lei de Imprensa. V. Ex• querendo defender o
indefensável está comprometendo, inclusive, esta reconhecida capaci·
inqu'érito.
dadc jurfdico-pcnal que todos lhe reconhecemos. O fato é indcfcn·
O Sr. Nel110n Carneiro (MDB - RJ) - Exato. Para abrir o silvei. O Jornalista Carlos Chagas nilo praticou delito ncnh~m.
inquérito. Mas, a Policia Federal nilo deve abrir o inquérito quando Houve um erro reli ficado no dia seguinte. Considerar isso crime con·
ela própria tem cm mãos, no dia seguinte, a explicação dada pelo pró· tra a segurança nacional é um absurdo! Dizer, também, como diz
prio jornal, desmentindo. Vai criar um inquérito que, apenas, cons· V. Ex•, que o Ministro da Justiça nada tem a ver com a Policia Fc·
trangerlí um jornalista para chegar à conclusão de que ele não teve a dcral, que nuo pode interferir e que seria, até, um absurdo do nobre
intenção, o dolo, de criar aquela situação.
Senador Danton Jobim admitir esta Influência, é negar a evidência.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Eu disse, c Os jornais publicaram ontem a noticia de que o Ministro da Justiça
determinou à Polfcia Federal de Silo Paulo a instauraçilo de uma sin·
repito, que não quero c me recuso a entrar no mérito.
dicãncia ou de um inquérito cm relação aos acontecimentos da 14rli·
O Sr. Nel10n C•rnelro (MDB - RJ)- Se ele nilo houvesse dcs· vcrsidudc de Silo Paulo. B evidente que a Policia Federal é dcpcn·
mentido, V. Ex• teria razão mas, se o próprio jornal, no dia seguinte, dência do Ministério da Justiça; se o Ministério da Justiça for contra,
dcslllcntc, porque então, vamos fazer um inqUérito só para constran· c cu digo a V. Ex• que o ministro é contra. V, Ex• nilo pode prctcn·
gcr um jornalista c dizer, depois, que ele nilo teve a intenção de criar der colocar o Ministério da Justiça como parte estranha. Hlí uma rcs·
um dimu prejudicial ...?
ponsabilidadc séria c grave, Ele que assuma cssu responsabilidade
ou,
cntuo, retire essa providência que estd pesando nua sobre o jor·
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) -Volto a dizer
aos caros colegas que me recuso a entrar no mérito de um inquérito nalista, mas sobre toda a Imprensa brasileira.
olc>su n•turczu, que rcncte o cxcrc!"io de poder de Policia Judiciária.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella. Fazendo soar a
Mas, se o Sr. Senador Nelson Carneiro Insiste, devo dizer que muitas campainha.)- Lembro a V. Ex•, Senador Eurico Rczcndc, que dis·
vemo desmentido- não vou dizer que se aplica ao caso, mas, cm põe apenas de S minutos para concluir o seu discurso.
tese, - o desmentido corresponde àquele chamado arrependimento
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Agradeço a
que pode ser eficaz ou não c, nesse caso, a circunstancia é meramente
ntcnuudora. Nilo estou falando no caso do Sr. Carlos ChaRas, Insisto. V. Ex•
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Mas, Sr. Presidente, disponho de pouco tempo c nào vou me dar
no prazer de debater assunto de 'ordem jur!dico·penul com o emincn·

te Senador Frnnco Montara, que colocou n qucstlo sob o ângulo do
Lei de Segurança Nacional; cntilo, pega o Lei de Imprensa c procura
oferecer distorções visando a confundir o meu pensamento.
Mos, volto o dizer que nilo partiu do Sr. Ministro do Justiça
nenhuma ordem, nenhuma reeomcndoçilo paro abertura desse
inquérito. A abertura do inquérito representa uma medido do rcspon·
sabilidodc do Policio Federal que, pelas leis, tem a prerrogativa de
abrir inquéritos no campo da sua competancia claramente fixada.
Volto a dizer, Sr. Presidente, que nilo discuto o mérito da ques·
tilo. Digo novamente que o jornalista Carlos Chagas merece o nosso
respeito pelo seu talento, pelo seu brilhantismo e, também, pelo
cxercfcio dos seus afetos particulares tilo caros a todos nós. Mas, Sr.
Presidente, saliento também o meu absoluto respeito a um órgilo
federal, que tem sido, neste Pafs, um instrumento vigoroso de cficién·
CIO, de isenção e de imparcialidade, incapaz de se colocar a serviço de
clientelas politicas ou de interesses. E, devo ?izer, faço votos, since·
ramcntc, para que o brilhante jornalista seja absolvido dessa incrcpo·
çilo, porque, pode ser que os fatos, -volto a dizer que nilo ingresso
no mérito, - tenham-se verificado como expôs o eminente Lfder da
Oposição. Se o arquivamento do inquérito ocorrer, o pedido da pró·
prio Policia Federal ou por decisão do Podei Judiciário, este será
motivo de alegria para todos nós. Mas, qualquer que seja a decisão,
esta é soberana e nilo pode ser alvo de crfticas a priori, de crfticas
apressadas, feitas, exclusivamente, com o propósito de cortejar um
jornalista.
O Sr. FriiiK:O Montoro (MDB- SP)- Nilo apoiado!
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Este merece o
nosso louvor ...
O Sr. Franco Montoro (MDB V. Ex•

SP) - Quem cortejou foi

O SR. EURICO REZENDE {ARENA - ES)- Mas, a lei, vol·
to a dizer, ni!o distingue entre o altiplano de uma cultura jornal!stica
ou o obscurantismo da infelicidade de um analfabeto. Todos s~o
iguais perante a Lei.
Em resumo, Sr. Presidente, há um inquérito realizado de acordo
com a Lei. Se o motivo roi justo ou injusto, é matéria que foge à nos·
sa competência, porque, aqueles que desejam, antes de um julgamen·
to, imiscuírem-se cm assunto de Pol!cia Judiciária ou do Poder Judi·
ciário, cometem a imprudência, de se imiscuir indevidamente na·nor·
malidadc da vida jurídica, que deve ser preservada. (Muito bem I)

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Danton Jobim.
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pel<>s interesses de sua corporação, cujas reivindicações, segundo a
índole du profissão jurfdica, se inserem no quadro dn protcçi\o nos
direitos da pessoa humana. Pela firmeza, serenidade e lucidez de suas
atitudos, o nosso batonnler se impôs como Hdimo representante de
seus igúais,
As eleições nil.o bostam, para criar a autenticidade da representa·
çilo, Sr. Presidente, é preciso que aqueles que recebem o mandato
sejam dignos dele c estejam à sua altura, como é o caso do Sr.
Raymundo Faoro.
Quanto a Dom Eugênio Sales- quem o nilo conhece?- é um
pastor prudente c esclarecido, suave no trato, mas seguro no seu
comportamento, com um reconhecido senso politico, que foi o que o
levou à Arquidiocese do Rio de Janeiro, pelas m~os de Paulo VI.
Mas ninguém se engane, esses dotes diplomáticos ndo o excluem
de uma identificação perfeita com a posição do Episcopado, solidil·
rio que é com o Documento de Itaci, expressivamente intitulado
"Exigências Cristãs de uma Ordem Pol!tica", que definem as linhas
gerais da posição da Igreja, formulada pela CNBB.
Por enquanto, silo simples contactos, sondagens, abordagens,
segundo o próprio negociador governamental: "Generalidades".
Mas cantatas ncccssltrios c significativos. Uma tfmida abertura para
a abertura, que ninguém sabe talvez nem mesmo o governo, até esta
altura, onde pode chegar.
Exausto de esperar, o MDB partiu para uma Convenção Na·
cionnl que nilo poderia resultar senilo na tese da Constituinte. AliAs,
Constituinte nilo é bem uma tese; tese é cortJtiruclona/i:açdo, de que a
Con$1ituintc é um instrumento, natural, se bem que, na liçilo da
história, não tenha sido o llnlco,
Hoje, o partido se acha coeso cm torno da Idéia da Constituinte,
embora sem fechar as portas a propostas de reformas que sejam
realmente libcrallzantcs c ofereçam garantias à Oposiçilo c aos seus
aliados eventuais.
Nesses diélogos, o que importaria, mais que tudo, seria o que
disse c explicitou, na intimidade, o Interlocutor do Governo.
O que declararam ao Senador Pctr6nio Portclla os dois outros
interlocutores todos jâ sabemos- c o sabiam os, alilts, de antcmilo.
A Ordem quer o restabelecimento das garantias dos direitos indi·
viduais, inclusive a plenitude do habeas corpus, com a suprcssilo dos
instrumentos de !'orça, incompatfvcis com o Estado de Direito. E o
que a Isrcja quer, para a ordenação da ordem politica, compcndia·sc
no Documento de Itaci, admirável sfntesc do que desejamos todos
nós, ansiosos pelo Estado de Direito sem o qual a Justiça social pcrsc·
guida pela Igreja é uma palavra vil,
O Dr. Faoro parte das tradições melhores do nosso direito poli·
tico, Dom' Eugenio partiu das cxigen~ias do Evangelho segundo as
sébias interpretações do Vaticano II.
Hã quem afirme que a intcnçilo do Presidente do Congresso
voltando-se, nesta rase, para instituições nilo-partldérias visa isolar
ou marginalizar a Oposiçllo. Prefiro ver por outros ângulos casas
incursões, que nilo scrlo as Onlcas, fora da Arca polftica,scm dúvida.
Em primeiro lugar, isso significa o despertar do Governo para
esta realidade inarrcdt\vcl: os sctorcs intelectuais dos pais estilo
reagindo cm escala crescente contra o statu quo, ou seja, o imobilis·
mo doa homens da Rcvoluçlo, no terreno msmucional, c Iniciam um
clamor, que já nilo pode ser entendido como demagogia eleitoral ou
apetite de poder por parte da área pol!tlca marginalizada. Dentro cm
pouco, outrossctorcs, dos mala vitais c talvez o mais critico, que é o
doa trabalhadores, Iniciaria uma reaçllo cm cadela, de que hA lndf·
cios evidentes no caso dos mctalllrgicos de Silo Paulo, que cito comn
o mala eloqUente.

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Penosamente, por linhas tortas, como Deus gosta de escrever as
coisas certas, vai o Pafs se aproximando do ldcdr da redemocratizeçi!o.
Na obstlnaçil.o do eminente Senador Pctrónio . Portella, em
tentar um entendimento geral com vistas à normollzaçllo de nosse
vida público. c ii volta ao Estado de Direito, distingo, com meu
natural otimlsmo, um sinal animador: tomada de corisctencia, por
parte dos homens no poder, confinados até há pouco na sua central
de decisões autoritárias, de que chegou a hora de abrir uma janela,
por onde penetre o oxigcnlo da opiniilo pública.
O Presidente do Congresso nilo está ratando c ouvindo por
conta própria. Por dctrds dele há o Governo, mais precisamente, o
O Sr. Jod Lladoao (ARENA - AM) - Permite y. Ex• um
General Ernesto Gciscl. Caso contrário, nlo estaria ouvindo c falan·
do, inclusive fora da órbita partidária, abrindo o diálogo com setores 11partc?
de onde vinham partindo, até agora, sérias crftlcas ao sistema
O SR. DANTON JOIIM {MDB- RJ)- 01190, com prucr, o
autoritário de governo.
aparte do cmlncnto s.oador pelo Amuonu.
Seus primeiros lntcrlecutores, nesta fase, foram o Presidente da
!LIDt.la (J\~ENA - AM) -· Eatou ouvindo o
O S.,
Ordem dos Advogados do Brasil c o Cardeal Arcebispo do RiCI de
Janeiro. O r> ri melro- será preciso que se diga?- é estrênU<' lid~dor discurso de V. Ex• com o mlllot tntcreaae. PMnbenizo-o pelas colo·
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cações que V. Ex• está fazendo. Primeiro, quando V. Ex• se refere
ao problema dn convocação da Constituinte pelo MDB, c logo
admite que a via real para a normalização do Pafs será a constitu·
cionalização, através do poder reformador do Congresso Nacional.
Entendo que essa colocação, sem que V. Ex• caia em pecado mortal
com o seu Partido, é a colocação do bom senso. A Constituinte rc·
presentaria uma ruptura histórica; c nós, efetivnmentc, não estamos
numa fase de crise, a exigir que se escreva um novo capitulo da
história desse Pais. Estamos, cfctivamentc, na conclusão de um pcr!o·
do de acerto, com os processos de aceleramento da história, para dar
acabamento a um projeto politico, que inaugurará, ainda por muitos
anos, um pcrlodo de paz, de trabalho, naquela determinação das
nossas lideranças politicas, tanto da ARENA como do MOB, de
construir esta Nação nas dimensões de uma grande Nação. A
segunda colocação que V, Ex• faz, c cu sublinho, é que V. Ex• nilo
admite que as atividadcs da missão Portclla na realização de condi·
çõcs para o projeto politico do Presidente Gcisel, quando ela se faz
nas áreas da sociedade civil, seja com o objctivo de esvaziar a açilo
do MDB. Isso é uma visão menor, nobre Senador, isso é diminuir
realmente um propósito de alta grandeza, de significativa magnitude
nos trabalhos que o nobre Senador Pctrônio Portclla, como Prcsidcn·
te do Congresso Nacional c interlocutor credenciado pelo Presidente
da República para esses diálogos, está realizando. Muito antes da
convocação do MDB para a dclibcraçilo sobre a Constituinte, jA o
Presidente do Congresso Nacional se dava a esse labor árduo, mas
generosamente elevado, de estabelecer os contatos com eminente!
membros do Partido de V. Ex• c as lideranças civis. Estamos,
realmente, numa fase que exige de todos nó~ a grandeza dos grandes
gestos, a compreensão para o grande momento que estamos vivendo,
Um momento que será decisivo para a história do Brasil, nos
caminhos da paz c da ordem, se houver, cfctivamcntc, a
compreensão c a responsabilidade de todos nós que nos
empenhamos no processo politico,
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Muito obrigado a
V. Ex• pelo seu aparte, pelos aplausos que deu, pelo menos a uma
parcela do meu pensamento aqui expresso. Agora, devo rctificar
apenas a sua interpretação de minhas palavras, quando diz que cu
nego a Constituinte c acho que poderia ser, essa reforma de que
tanto estamos necessitando, realizada pelo Congresso. Estou com o
meu Partido c acho que a estrada real é a Constituinte. Agora,
também sou de opinião de que é nosso dever nilo criar embaraços a
qualquer progresso que se possa fazer, através de outras vias, para
que alcancemos, o mais cedo posslvcl, a normalização da nossa vida
politica.
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - V. Ex• pcr~itc um
aparte? (Com assentimento do orador.)~· .Ex• então. ad~1te .uma
ruptura histórica nesse instantc1 A Constltumtc só se JUS\IIicana •.•
nós estivéssemos numa crise cm que se exigisse do Pals uma nova ati·
tudc para recomeçarmos um novo capitulo da História. Nós estamos
num processo que exige aprimoramento desse processo, cm plena
ordem c absoluto estado de legalidade c com uma faixa de cxccção
para a hipótese da guerra revolucionAria c somente. iss~ c dentro
desses aspectos, dessas linhas gerais, não há como se JUStificar, nem
na doutrina, nem nos aspectos práticos, a convocação da .Assem·
bléia Constituinte. Sabemos nós que é diflcil V. Ex• contrariar uma
deliberação do seu Partido, que assim houve, cm momento, talvez de
exacerbação, tomar esse caminho da Assembléia Constituinte. Mas,
na convicção da realidade brasileira, V. ~x• há de ver qu~.a estrada
real é esta que falo, do entendimento, do diAlogo c da conc1haçi\o.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Muito ob,rigado
mais uma vez a V, Ex• As considerações feitas no seu b~1lhantc
aparte trariam umu resposta que exigiria de mirn um, no~o discurso.
Entretanto, parece-me que a hora vai avançando. F1q~c1 um pouco
espremido pelas dcclarnçõcs dos dois Lfdcrcs, de mune1ra que agora
nilo desejaria entrar cm detalhes sobre es~c ass~nto.
.
,
Creio que o meu pensamento JÚ fo1 esclurec1.do: S1go u
oricntnçi\o do meu Partido, seu soldado dele e lhe devo diSCiplina c fi·
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delidadc. Agora acho - como também acham os dirigentes lúcidos
do meu Partido- que nós não vamos nos negar a discutir ou a nego·
ciar as reformas que o Governo se mostrar disposto a fazer neste momento.
O Sr. Jo!é Llndo50 (ARENA - AM) - A Nação confia no
MDB!
O SR, DANTON JOBIM (MDB- RJ)- A decisão do MDB
procurartdo precipitar a soluçilo do problema institucional através
da pregação da Constituinte, levantou, sem dúvida - vamos rc·
conhecer- um obstáculo, quando menos aparente, no caminho das
conversações intcrpartidArias.
Questão diflcil; mas os politicas al estilo cxatamcntc para con·
tornar as questões diflccis. Não se trata de uma questão incontor·
návcl, c o Senador Pctrônio Portclla, evidentemente, cstã pro·
curando ladeá-la, invertendo a ordem natural da sua agenda que
seria, cm primeiro lugar, consultar a reprcsentaçilo politica.
J; claro que a Oposição, neste Pals, transcendeu há muito a fron·
tcira partidária. Esta mancha de óleo sobre o mar da inquietação
social, agravada por uma crise cconômico·financcira que, realmente,
nilo se repete desde os primeiros anos da Revolução, tende a propa·
gar,se rapidamente. E os partidos, inclulda a própria ARENA, se fal·
tar uma inteligente ação poHtica por parte dos que estão no leme,
mas duas naus irão à deriva também ou o resto do Pais. Para onde?
Só Deus sabe,
Dou, agora, a palavra ao nobre Senador Braga Junior.
O Sr. Bra,a Junlor (ARENA - AM) - Eminente Senador
Danton Jobim, estamos ouvindo atentamente o discurso de V. Ex• c
queremos fazer um reparo ao mesmo, com relação às colocações que
V. Ex• fez da missão do eminente Presidente do Congresso, Senador
Pctrônio Portclla. Porque V. Ex•s, do MDB, reclamam que a Nação
está precisando de um novo modelo de regime politico c nós, da
ARENA, através da palavra do nosso eminente Presidente do
Congresso c do Senado, estamos realmente fazendo, através dessa autoridade, desse eminente homem público c politico, os contatos nc·
ccssários nas Arcas que V, Ex•s diziam de onde partiam as rccJa.
mações dessa falta de diálogo, Agora não ·entendemos porque
V. Ex•s não estilo de acordo com a missão do Senador Pctrónio
Portclla, porque o que desejamos é realmente construir um Brasil
grandioso, com as liberdades que todos achamos que devemos
possuir, Porém, V. Ex• sabe perfeitamente que a situação do Pals
não estA a requerer a votação de uma nova Constituinte. Muito
obrigado.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Respondendo ao
aparte de V. Ex• cm breves palavras, devo dizer que, na realidade,
nunca dissemos que a Nação estava precisando de um novo rcgirnc,
mesmo porque nilo sabemos bem qual é o regime que existe. Porq~c
há uma Constitui<;ào de I967 ...
O Sr. Braaa Junlor (ARENA - AM)- V. Ex•s publicaram
uma nota pública pedindo uma nova Constituinte.
O SR. DANTOM JOBIM (MDB - RJ) - ... entretanto essa
Constituição teve, sobre ela, uma lei de cxccssilo que, nu realidade, é
uma lei supcrconstitucional.
De maneira que o regime está ainda inconstituldo c nem sequer
está inconstitucndo, Estará inconstitucndo no dia cm que a missi\o
Portella começar a dur os seus frutos. E a Oposição, c todas essas for·
ças vivas da Nação certamente continuarão a ser ouvidas.
O Sr. Braga Junlor (ARENA - AM) - Estumo• vivendo um
regime institucionalizado, eminente Senador)
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Agora. se isto nilo se
fizer, só hâ um caminho. O caminho é a Constituinte. AI sim, ai te·
mos que chegar n essa conclusão, J; penoso o caminho, mus é este o
caminho.
Bem, quero ainda frisnr que nuncu dcclurumos que fomos se·
qu~r contnt u missão Portclla. Muito pelo contrário, tenho cnnsado
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de animar a missão Portella. Gosto exatamentc de conversa. Acho vezes como meteoros. No meu posto de observarão c de escuta,
que o que ni!o havia eram as conversas. Nilo havia, inclusive, mate· aprendi alguma. Uma delas é que a politica é a arte de temperar as
rial, c ainda nilo h(!, suficiente.
aspirações dos homens com os dados da realidade.
O Senador Petrõnio Portella está tentando, evidentemente, fazer
Em politica, idealismo e realismo silo a capa c a contracapa do
uma acenda.
mesmo livro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente c Srs. Senadores. (Muito
O Sr. Braga Junlor (ARENA - AM) - Eminente Senador, o
Senador Pctrônio Portella - se V. Ex• nos permite - começou os bem! Palmas.)
cont~o"to~.

agora, fora da ltr"a politica.

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Ele pode ouvir
quem quiser. Acho que se deve conversar com toda a gente que seja
representativa. ti evidente que a Naçi!o ni!o é apenas representada pc·
la sua representação politica. Isso é principio fundamental do Direi·
to Público moderno. A Naçi!o ni!o estâ representada apenas pelo seu
Parlamento, ni!o apenas por nós aqui dentro. Hoje hâ toda uma reali·
dadc social III fora, que fala, que se expressa, que pressiona os govcr·
nos, que orienta os Governos. Mas não posso evidentemente me ex·
ceder no tempo, porque daqui a pouco o Presidente me chamarâ a
atenção.
Quero fazer uma referência râpida à nota, a dcclaraçilo que foi
feita pelo nosso cminentcllder. Senador Franco Montoro c que gerou
certos equivocas, evidentemente. Alguns disseram que ele, com essa
nÓta, estava fugindo ao dever de seguir a linha de açilo traçada pela
convenção. Na realidade ni!o foi assim. A nota estâ aqui e eu ni!o
vou lê-la totalmente, V. Ex•s tiveram conhecimento dela. Mas logo
no seu item 2•, que deveria ser o 1•, aliâs, diz o seguinte:
2 - O titular do poder constituinte é o povo. Ninguém
tem esse poder se ele ni!o lhe foi conferido por eleição popu·
lar;
Evidentemente que nem ele anulou, nem ele se contrapôs, ao de·
cidir pela Convenção, nem fechou a porta para qualquer conver·
sação.
Mas, a declaração é uma sintese admirâvcl do que estamos
reivindicando, o MDB e os que com ele se identificaram, na luta pelo
Estado-de-Direito.
O primeiro ponto, é mera referência. O segundo, que jâ foi lido,
é claro na sua substância.
O que se diz é o óbvio: que todos nós, mesmo os emedcbistas
que anteriormente discordaram da idéia da Constituinte a ser
convocada, antes das negociações previstas, temos o dever de curvar·
nos à decisão tomada. ti o que se diz no seio do nosso Partido, em to·
da part~, nas tribunas, nas entrevistas de jornais, etc.
Essa resolução deixou de ser impeditiva de conversas c negocia·
çõcs com os representantes do governo, quando o ilustre Presidente
do nosso Partido. Deputado Ulysses Guimarães, afirmou que isso
não aconteceria. O MDB nilo se negaria a conversar.
"Jâ temos uma proposta para a rcdemocratizaçi!o - é a frase
pessoal que ainda hoje lemos no Jornal dt Brasflla. do nosso lidcr na·
cional ;_ que é a convocação da Assembléia Nacional Constituinte.
De resto não cabe ao MDB fazer pauta de conversa com o Go·
vcrno". Entilo a Constituinte é colocada como uma proposta que foi
aprovada pela Convenção.
Quanto a isso, estamos todos de acordo. Hã uma proposta
concreta partida da Convenção. Proposta pressupõe negociadores c
negociações, aceitação ou nilo, modificações ou concessões de parte
a parte, sempre com o recurso ao exame final do órgilo supremo do
partido. Quem vai para a mesa de negociações com cartas marcadas,
nilo quer negociar coisa alguma. Vai impor, vai apresentar um
ultima tum.
Para isso nilo precisam sentar-se às mesas; de pé mesmo se
apresentam os ultimatos, como se costuma fazer.
Será esse o caso? A realidade politico-militar aconselharia tal in·
transigência?
Sou um velho jornalista, que jamais fez vida partidária até que a
Oposição me foi buscar na sua banca de repórter politico para reprc·
scntd-la nesta Casa. Vi passarem gerações c gerações de politicas
pelos galarins da popularidade e os vi subirem c desaparecerem às

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Sr. Presidcn:c,"pcço a
palavra, para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Nos termos do
Resimcnto Interno, concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte
Mariz, pelo prazo de lO minutos.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sra.
Senadores:
Nilo estive presente à sessão do dia 3 de outubro, quando deve·
ria ter pronunciado um discurso em homenagem a uma grande figura de nossa Pâtria.
O dia 3 de outubro deve ser sempre relembrado para que as scra·
çõcs mais moças possam tomar conhecimento daquele que, nascendo
exatamente naquela data, tantos serviços prestou ao nosso Pais.
Refiro-me, Sr. PrC.!identc, ao saudoso Presidente Costa e Silva.
Poucos brasileiros tiveram oportunidade de prestar maiores
serviços ao seu Pais do que o eminente e saudoso Presidente Costa c
Silva. Grande soldado, Chefe Militar dos mais destacados, demo·
crata sincero, foi ele, no inicio da Revolução de 1964, sem dúvida
alguma, o sustentâculo do regime. Por duas ou três vezes, sabida·
mente, recusou enfeixar o Poder central em suas mãos, tornando-se
ditador desta Naçilo. Sou testemunha, de perto, de muitos atas do
saudoso Presidente, que muito bem devem justificar a homenagem
que ora estou prestando à sua memória.
Vi o Presidente Costa e Silva assumir a responsabilidade pela
chefia da Revoluçilo, logo após a sue vitória. Sabemos que ele ficou
como Ministro do Exército mas, na realidade, ele é que era o Chefe
supremo dos destinos desta Nação, naquela hora.
P,rcparou, podemos assim dizer, a candidatura do eminente e
também saudoso Presidente, General Castcllo Branco. Costa e Silva
poderia ter insinuado a sua própria candidatura, poderia ter-se torna·
do dittdor. Mas, ao contrârio, ele que tinha pelo Presidente Castello
Branco verdadeira admiração c uma amizade fraterna, deixou que o
Governo fosse para as mi!os daquele que julgava mais indicado,
naquela hora, para dar os primeiros passos dentro do sistema
Revolucionário.
Certa vez, respondendo a uma amigo meio impertinente, que lhe
sugeria medida mais enérgica, dentro de acontecimentos graves que
se desenrolavam naquele momento, cxatamente, quando se realizou
a passeata dos cem mil, no Rio de Janeiro, sabidamente, infiltrada de
comunistas, com incêndio de automóveis e depredações nas ruas
daquela Capital, quando seus amigos, cm sua maioria, ou na ·quase
totalidade, aconselharam-no a decretar o estado de sitio, sua
resposta foi negativa. Quando procurei saber as razões por que se
negara a tomar aquela medida, que parecia aconselhável, ele me
respondeu: "Se cu decretar o estado de sitio, vou virar o Bernardes;
vou passar todo o meu governo cm estado de sitio". Esta era a
mentalidade da grande figura que governou este País, nas horas das
mais diflceis que atravessamos.
Sr. Presidente, esta homenagem nilo é apenas a do amigo que o
acompanhou nos momentos duros de provação, cm defesa da ordem
c da tranqUilidade neste Pais, mas é, sobretudo, uma homenagem
justa que se presta àquele que morreu pensando na Democracia
brasileira, àquele que realizou um trabalho sabidamcnte assessorado
pelas Oguras mais eminentes deste Pais, e entre elas, podia citar o
grande mineiro, Dr. Pedro Aleixo, nu feitura de umu Constltulç~o
democrâtica .. Noi sabemos os passos que ele deu jd doente, jd
combalido, já dominado pela doença, mas com o cérebro ainda
funcionando, quando fez um gesto derradeiro Indicando que devia
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ser assinado aquele documento, maior indicativo dos primeiros pas·
sos para a democratização do Pais.
Deixo aqui, nc•tc momento, a homenagem que acho justa e
merecida ao grande homem que governou nosso Pais c tenho certeza
de que, quando se fizer a História da Revoluçilo, daqueles dias
atribulado• que possamos, a memória de Costa c Silva será não só
•onerada por todos, mos reconhecido o seu grande patriotismo cm
defesa do povo c desta Nação. (Muito bem I Palmas.)

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secrctário.
~lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO NY 385, DE 1977

Nos termos do art. 198, al!nea "d", do Regimento Interno, re·
O SR. J'RESIIlENTE (Pctrônio Portella) - Através das queira inversilo da Ordem do Dia, n fim de que a matéria constante
Mensagens n•s. 165,223 c 227, de 1977, o Senhor Presidente da Repú· do !tem n•l, seja submetida ao Plenário cm último lugar.
Sala das Sessões, cm 5 de outubro de 1977.- Hehldlo Nunes.
~lica submete à clclibcrução do Senado Federal os nomes dos Srs.
Bspcdito de Frcitns Resende, Vasco Mariz c Miguel Paulo José
O SR. PRESIDENTE (Pctronio Portclla) - Em conseqUência
Maria da Silva Paranhos do Rio· Branco para exercerem, respectiva- de deliberação do Plenário, iniciaremos a Ordem do Dia pelo Item n•
mente, a função de Embaixador do Brasil junto à Ordem Soberana c 3 da pauta, uma vez que a matéria constante do Item n92 tramita cm
Militar de Malta, junto ao Estado de Israel c junto à República Fc· conjunto com o ProJeto de Lei da Câmara n• 2, de 1977. que será
dcrutiva Socialista da Iugoslávia.
~ubmctido ao Plenário cm último, de acordo com o requerimento
Pnru u aprccinçilo da matéria, a Presidência convoca sessão que vem de ser aprovo do.
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portel! a) -Item 3:
O SR. !'RESIDENTE (Pctrõnio Portella) - Sobre a mesa, re·
Votação, em turno único, do Requerimento n• 350, de
qucrimcntos que serão lidos pelo Sr. I•·Sccretário.
1977, do Senhor Senador Osircs Teixeira, solicitando a
São lidos o; seguintes
transcrirào, nos Anais do Senado Federal, do discurso
proferido pelo Chancolcr Alcredo da Silveira na sessão de
abertura dn Assembléia-Geral das Nações Unidas.
REQUERIMENTO N• 383, DE 1977
Em votação o requerimento.
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, requeremos que
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta•
seja realizada scssilo especial para homenagear o notável brasileiro, dos. (Pausa.) Aprovado. Será feita a transcrição.
cidadilo do Mundo, Edson Arantes do Nascimento.
~o seguinte o discurso cuja transcrição é solicitada:
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1977. - Murllo Paraloo Henrique de La Rocque - Otto Lehmann - H•l•ldlo Nunes - Dlr·
"Senhor Presidente,
ceu Cardoso- Lulz CaYalcante.
As Nações Unidas correspondem a uma concepção das
relações internacionais que se baseia no respeito mOtuo c na
REQUERIMENTO N• 3114, DE 1977
cooperação entre os Estados. Tal cooperação pressupõe a
busca de pontos de convergência cm bcncllcio de todos os
Comluio de Educaçio e Cultura
pa!scs envolvidos, Para o Brasil, a cooperação ~ um ato
Brasn!a, t• de setembro de 1977.
espontâneo, que deriva da !ndolc ecumênica de seu povo,
Como o Brasil a entende c pratica, a cooperação pressupõe o
Exm• Senhor
Senador Petrônio Portclla
respeito à identidade nacional c ao direito soberano dos
MD Presidente do Senado Federal
Estados de procurarem os caminhos mais adequados para
Tenho a honra de comunicar a V, Ex•, que a Comissilo de
alcançar as metas de progresso c bcm·cstar de seus povos.
Educação c Cultura do Senado Federal, cm sua reunião de t• de
Pressupõe, pois, o respeito ao principio da não interferência
nos assuntos internos dos Estados, que, mais do que um
setembro de 1977, decidiu, por unanimidade, sugerir à Mesa Dirc·
principio geral da Organização das Nações Unidas, ê uma
tora da Casa a realização de uma sessão especial cm homenagem a
obrigação legal contralda por todos os Estados-membros,
Edson Arantcs do Nascimento, Pclé, que cstli encerrando sua
quando assinaram c ratificaram a Carta.
gloriosa carreira no futebol.
Senhor Presidente,
Trata-se de uma iniciativa da mais alta justiça, tendo cm vista a
Persistem os fatores que mais contribuem para a frustrainestimlivel colaboração e estimulo ao desenvolvimento do esporte
ção do primeiro dos propósitos desta Organização, o de velar
que vêm sendo dados pelo grande desportista, atualmentc nos Esta·
pela paz c evitar o recurso à força na so!uçho das
dos Unidos, numa atuaçilo reconhecida, inclusive pela Organização
controvérsias internacionais. Isto porque, dentre os campos
das Nações Unidas.
de atuaçi!o das Nações Unidas o do desarmamento é talvez
Aproveito a oportuni:l•d• para externar a V, Ex• os protestos
aquele cm que menos resultados positivos se tem obtido c do
de minha mais alta estima c distinta consideração - Joio Calmon,
qual mais dependem o fortalecimento da paz c da segurança
Presidente.
internacionais.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Os requerimentos
Apesar disso, o Brasil continua a considerar que o
lidos serilo o bjcto de deliberação do Plenlirio após a Ordem do Dia.
desarmamento é uma das tarefas centrais do nosso tempo.
Novos c redobrados esforços internacionais devem ser realiCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
zados, pois os parcos resultados até agora obtidos nem de
longe atendem às necessidades da comunidade internacional.
José Guiomard- Wilson Gonçalves- Dinarte Mariz- Jessé
A primeira dessas necessidades, nilo será demais repetir, é a
Freire - Domlcio Gondim - Arnon de Mcl!o - Lourival Baptista
própria sobrevivência do ser humano. E é à luz dessa ncccssi·
- Heitor Dias - Luiz Viana - Joilo Calmon - Gustai'O Capa·
dadc má~ima que se colocam as demais, como a do estanem a - Itamar Franco - Magalhães Pinto- Orestes Quércia belecimento de verdadeiras condições de paz c de segurança
Os ires Teixeira- Leite Chaves- Muttos Lcilo- Lcnolr Vargas.
Internacionais, que beneficiem, indistintamente, todos os po·
O SR. PRESIDENTE (J>etrônio Portc!lu)- Estll finda a Hora
vos c lhes propiciem tranquilidade c os bcncllcios do
do Expediente.
progresso cconõmico c tecnológico.
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0; Estados que maiores condições potenciais têm para
pôr em risco n vida na Terra têm, corrclatnmcntc, uma
responsabilidade cspccfficu de facilitar sejam alcançados,
progrcssivnmcntc, entendimentos entre todas as nações, com
vistns a erigir uma ordem internacional poHtica c cconõmica
que seja mais estável c mais justa. A accitaç~o internacional
desses valores nilo é simples matéria de conveniência, mas, no
mundo de hoje, condiç~o de sobrevivência.
A ineficácia nos esforços multilaterais cm matéria de
desarmamento c a escassez dos resultados até agora logrados
só podem causar inquietação. A proscriç~o de experiências
com armas nucleares cm três ambientes, além de incompleta,
pouco ou nada serviu para os fins de desarmamento ou mesmo de controle de armamentos.
Reduzida confiança existe de que os compromissos internacionais em vigor sejam suficientes pura assegurar a utilizaçiio do espaço exterior para fins exclusivamente puclficos.
Com rclaç~o aos mares e oceanos, o único progresso alcançado diz respeito à proibição da colocaçilo no leito do
mar, no fundo do oceano e cm seu subsolo de armas nucleares de destruição em massa. A convenção sobre armas
bacteriológicas só se tornou possfvcl porque os pafscs, que
delas não dispõem cm seus arsenais, fizeram grandes concessões, entre as quais a renúncia a um mecanismo de verifica~
çiio e salvaguardas c a aceitação da negociado, em separado,
da Convenção sobre Armas Qufmicas.
A corrida armamentista prossegue. As armas
estratégicas continuam a ser aperfeiçoadas c multiplicadas. A
introdução de novas gerações de armamentos táticos
nucleares parece ser acompanhada pela generalização de uma
atitude tolerante quanto ao seu possfvel emprego. Por esse
caminho, e sem contar que as novas armas têm enorme po~
tencial de destruição, abre-se, quase insensivelmente, nova
opção para uma passivei escalada nuclear. Continuam a ser
inventadas armas especialmente cruéis. Esses desenvolvimentos, bem como as perigosas experiências realizadas no campo
da engenharia genética, põem cm risco os direitos de todos os
povos e a integridade da pessoa humana, hoje c no futuro.
Não devemos esquecer que é neste contexto- cm que as
negociações entre os Estados coexistem com o prosseguimento, até agora inexorável, da carreira armamentista - que se
colocam, com razão, embora não sejam o único elemento do
problema, os esforços com vistas à não proliferação de armas
nucleares. Não me: parece necessário repetir, neste momento,
a crítica das lacunas c graves imperfeições desses esforços, tal
como espelhados no Tratado sobre a Não Proliferação das
Armas Nucleares (TNP), de 1968, Essa crftica foi feita pelos
próprios signatários daquele Tratado, por ocasião da
conferência da revisão realizada cm 1975.
O Governo brasileiro, por seu Indo, ainda recentemente
teve oportunidade de expor em documento oficial, de ampla
divulgação internacional, sua posição sobre o conjunto das
questões rclacionadus com o emprego da energia nuclear.
Vale rt:it~rur, aqui, j essência de nosso pensamento.
O Brasil (: um pafs pacffico. A preocupação dominante
da Naçfio Brasileira í: com seu desenvolvimento econômico c
social, integrado e harmónico. O Brasil é contrário a toda
proliferação de armas nucleares, vertical como horizontal, c,
estú dispostl1 u participar de esforços internacionais com o
ohjctivo de reduzir e, no devido tempo, eliminar as armas nuc\can:s, bem como prevenir a sua prolircraçào. Acreditamos
que o verdadeiro sentido da não prolircração f: sustar a
dis;cminuç"o das armus nucleares e não impedir a difus~o da
tecnolog~:L nuclear. O acesso à tecnologia para os usos pacificas du cncr~ia "l'cleur, atendidos os controles adequados,
niio t.Jeve estar sujeitou restrições discriminatórias.
A dccisilo hrasilcirn de realizar um importante programa
nuclear de linalidades pacificas fundamentu·sc em avaliaçno
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cuidadosa dus necessidades energéticas do Pais e das opções
possfvcis para satisfazê-las. O Brasil está convencido de que a
cooperação internacional, apoiada por salvaguardas adequadas, i: a melhor forma de assegurar os objetivos do desenvolvimento da utilização da energia pura fins pacfficos, sem
os riscos da proliferação das armas nucleares. Não é outra,
aliás, a diretriz que, sobre o assunto, se elaborou nas próprias
Nações Unidas, pois a Agência Internacional de Energia
Alômicu, cuja larga experiência acumulada ao longo das
duas últimas décadas tão útil se tem revelado, foi concebida e
instituída precisamente para procurar acelerar e aumentar a
contribuição da energia nuclear para a paz, a saúde e a
prosperidade no mundo inteiro, assegurando-se de que tal
cooperação não seja utilizada de maneira a contribuir para
fins militares.
Senhor Presidente, Confiamos em que a próxima sessão
especial da Assembléia-Geral, dedicada ao desarmamento,
será um passo positivo nas negociações multilaterais sobre os
problemas desse campo. Tendo presente os trabalhos
preparatórios cm curso, confiamos especialmente em que
será possível concentrar a atenção da Assembléia-Geral no
mais crítico dos aspectos do desarmamento: a negociação de
medidas efetivas de desarmamento nuclear.
Senhor Presidente. Nossa comunidade é anualmente
convocada a pronunciar-se sobre o Oriente Médio, Arca em
que se verificam avanços e recuos no caminho da paz. A posiçiio do Brasil tem sido reiterada neste plenário c cm outros
foros. Fiéis aos princfpios diretores de nossa nacionalidade,
consideramos elementos indispensáveis para uma solução
justa e duradoura o respeito aos direitos de todos os Estados
à existência e de todos os povos e pafses da região de se
autodeterminarcm, de exercerem sua soberania e de viverem
em paz. Fiéis, ainda, ao princípio de ni!o aquisição de territórios pela força, participamos das preocupações amplamente
manifestadas a propósito de recentes iniciativas contrárias a
resoluções das Nações Unidas e que pretendem dar uma espécie de legitimidade de fato a situações criadas pela força,
Essas iniciativas tornam mais dmeil a construção da paz na
região.
Senhor Presidente,
Devido à opressão racial c à persistência do colonialismo, a África Meridional (: outra região onde grassam sérias
tensões, que põem em risco a própria manutenção da
segurança e da paz internacionais. Seguidamente, tem o
Brasil manifestado seu repúdio ao racismo e ao colonialismo,
bem como sua crescente apreensão com essa situação que
desafia a consciência da humanidade. Foi, pois, com especial
interesse que participamos das grandes reuniões internacionnis renlizn.das, nt.'Stc uno, em Maputo c cm Lagos, respectiva..
mente a Conferência de Apoio aos Povos do Zimbabwe e da
Namibia c a Conferência Mundial de Açi!o contra o
aparrheid.
As questões de interesse dos povos da África Meridional
devem ser resolvidas sem maior perda de tempo. A comunidade internacional tem o indeclinável dever moral e polftico de
criar condições para acerclar a solução dessas questões
internacionais. Apesar dos numerosos obstáculos opostos
pdos que, na região, ainda se beneficiam da situação utual, o
caminho aberto à negociação deve ser trilhado com pcrseverunça. Devem ser utilizadas, inclusive, opçilcs facultadas pela
Carta das Nações Unidas, de modo a deixar perfeitamente
claro que a comunidade internacional está determinada a
fazer com que as negociações sejam conduzidas com presteza.
A n1\o ingeri:nciu nos ussuntos internos e e.~tternos
de outros Estudos e o apego aos meios pacificas c efetivos
pura a solução de eventuais controvérsias, decorrentes, muitas vezes, da própriu intimidude de suas r•luçõcs, constituem
património inestimável dos pulses du região.
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No quadro interamericano, é: com satisfação que registro um acontecimento significativo pura os puí:-~es de!ite

hemisfério e para a comunidade internacional: a assinatura
dos Tratados sobre o Canal do Pnnumú. E um episódio
histórico, cm que prevaleceu a busca de convergências e o
esforço de cooperaçi\o. O Panamá e os Estados Unidos da
América demonstruram senso de oportunidade e realismo no
encontro de solução mutuamente satisfatória pura uma
questão de longa e penosa duruçilo. Os tratados constituem
um passo importante para o restabelecimento da justiça c do
respeito que merecem todos os países, grandes ou pequenos,
poderosos ou desarmados.
Senhor PreSidente, conforme já assinalei, u cooperação,
à qual n Carta das Nações Unidas nos estimula, pressupõe
como requis1to bú,ico o respeito à identidade nacional e à
soberania dos Estados, A Carta coloca o tema dos direitos do
homem precisamente no campo da cooperação internacional
e, nesse âmbito, faz de sua promoção uma das tarefas
importantes da Organização. O tratamento dessa questão, no
nível mululatcral. poderá concorrer para a criação de condi·
cães favoráveis ao exercício pleno desses direitos, que u nosso
ver, abrangem aspectos quer civis c politicas, quer cconômi~
cos e sociais, como o direito à alimentação, à educação, à
cultura, ao ;rubalho, a uma vida livre da miséria, ao amparo
nu velh1ce. Todos esses temas devem ser tratados dentro de
uma perspectiva integrada e ampla.
Nilo é nova preocupação internacional com os direitos
do homem, como não silo novos os esforços de muitos Esta·
dos em fazê-los respeitar. Será útil rememorar aqui, ninda
que brevemente, o património conceituai comum adquirido,
através dos anos, no exame da matéria, em nlvcl internacional.
O primeiro componente desse património é u convicção
de que o problema tem natureza predominantemente ética,
dado fundamental que nem sempre parece presente quando a
questão é examinada, neste ou em outros foros. Muitas vezes,
o tema é tratado com intuitos distintos do desejo sincero de
protcçilo dos direitos da pessoa humana.
Um segundo componente de nosso património comum é
n convicção de que a questão dos direitos humanos tem carlt·
ter universal, Justificar tratamento discriminatório, com base
no interesse nacional, é destruir o próprio fundamento da
defc$11 dos direitos do homem.
Em terceiro lugar, seria irrealista imaginar que essas
questões estejam, na prática, desvinculada du consideração
de outros problemas que afligem a comunidade das nações.
A criação de condições propicias ao respeito generalizado
pelos direitos do homem dcpendcrâ da melhoria substancial
da segurança politica c económica, em n!vel internacional.
Enquanto permanecer insofreada a carreira armamcntistn
nuclear, e enquanto não se der satisfação, no quadro das rela·
ções entre o Norte e o Sul, às justas pretensões dos pulses crn
desenvolvimento, faltarão requisitos básicos pura que os
direitos do homem, cm sua acepção mais ampla e mais
verdadeira, possam ser cfetivamcnte respeitados cm n!vel
plnnet!lrio. A negativa em facilitar o estabelecimento de uma
ordem econômicu internacional mais justa e mais estável c
que atenda aos reclamos da segurança económica colctiva
para o desenvolvimento, é fntor que nilo pode ser desprezado
ou obscurecido, no interesse do respeito aos dir~itos
humanos,
I'inulmente, u solução das questões dos direitos do
homem é da responsabilidade do Governo de cada puls, Num
mundo ainda, e infelizmente, marcado por atitudes
intervencionistns, nbcrtus ou veladas, c pelu distorcUo de
determinados temas, e nenhum pais, ou conjunto de pulses,
pode ser utribuldu u condição de juiz de outros pulses cm
questões tão sérias c tão Intimas duvida nucionul,
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Com esse patrimônio conceituai cm mente, o Brasil aca·
ba de ussociar·se aos trabalhos du Comissão de Direitos do
Homem, o que lhe permitirá contribuir de maneira mais cfctiva, no plano du normatividade internacional, para a premo·
çilo desses direitos. Os mecanismos c procedimentos de que jlt
dispõem us Nações Unidas, pura a consideração da pro·
blcmática dos direitos humanos, parecem-nos amplos c sufi·
cientes para que a tarefa pros~iga no ritmo que a complexida~
de da mutcna requer c a salvo de fatores c circunstancias pas·
sagc:irns,
Senhor Presidente, a cooperação internacional não pode
nem deve ser instrumento a , que se faça recurso por
convr:n:ência morncntuneas, ou 'cfuc s1rva como remédio
hcr61co pura o socorro de circunstâncias agudamente críti~
cas. Deve ser um esforço-continuado. construtivo e criador.
Umu avaliação objctiva do quadro dos , c:ações económicas
internacionais demonstra ser verdadeiramente indispensável
esse esforço,
Sucedem·"~C iniciativas c projetas '>em que, c.,mo
rcsultctntc,. desejud 1, se alterem a' dur,,s realidades que
enfrentam os pulses cm desenvolvimento. Quase 20 anos após
o lançamento da Primeira Década pura o Desenvolvimento,
quase três lustros após n renlizaçilo da I UNCTAD c mais de
uma geração após a criação do ECOSOC, identificados os
problemas centrais do relacionamento económico mundial c
dcbnudas as soluções neccssllrias, os pa!ses em descnvol·
vimcnto ainda se defrontam com vigoroso11 obstâculos c
esbarram cm cstrut11ras c mecanismos que não mais atendem
aos reclamos do mundo atual.
O Brasil esteve entre os primeiros a compreender n nmea~
ça que as desigunldades econõmicns necessariamente cons·
titulam para a segurança internacional. Soubemos ver nas
estruturas internacionais, tais como se aprc~entavam- e uin·
da se apresentam - condicionante grave ao processo de
desenvolvimento. Em 1974, a proposta brastlma, relativa à
segurança económica colctiva para o desenvolvimento, partia
dessa verificação para demonstrar que a justiça social c o
progresso econõmico são essenciais ao sistema de garantias
entre os Estados, c, portanto, inseparáveis dos objetivos da
paz c da segurança,
Nilo deixam de ser pouco alentadores os resultados a
que chegou a Conferência de Cooperacilo Económica
Iatcrnacional, depois de 18 meses de trabalho. Era nossa
expectativa que a CCEI, mesmo na impossibilidade de resol·
ver problemas imediatos, pudesse inaugurar um novo esp!ri·
to que presidiria o exame de questões scnslvcis e controversas
qÜnndo fossem objeto de negociações concretas em foros
especificas. Tal nilo se deu, como evidenciou o carâter
infrut!fero das negociações de Paris, Nilo desejo aqui entrar
no exume du substância das deliberações da CCEI, mas quero relembrar que esperanças não preenchidas c manifesta·
çõcs, sem compromisso, de boas intenções não substituem a
ação cfetiva.
NUa bastassem o peso de estruturas cristalizadas c os
imensos obstáculos que a história ergue no caminho dos
pulses que chegaram mais tarde ao processo de industrializa·
ção, devo assinalar, com especial preocupação, um outro
aspecto do quadro utuul das relações económicas intcrnacio·
nais: o recrudescimento do protccionismo em alguns pulses
desenvolvidos. Para superar essas dificuldades adicionais, u
cooperação internacional se torna cndu vez mais necessária,
cm beneficio tanto dos pulses em desenvolvimento quanto
dos pulses desenvolvidos, O Brasil espera que os pulses industriulizados desestimulem atitudes discriminatórias e se cmpe·
nhcm cm dur trutumc:nto equitntivo às ..xportucõe!t dos pafses
em desenvolvimento.
Senhor Presidente, temos visto umpliur-se no 1imbito dus
Nações Unidas n cupaeidudc dos pu!<es de expressarem suas
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aspirações nacionats e de influlrem nos ~recessos decisórios,
cujas conseqUências a todos atingem, Desejamos ver
consolidada e fortalecida essa realidade, Queremos ver
completamente supe;ndo o hiato que ainda afasta muitos
Estado~ da consideração internacional de questões de seu
interesse. Essa (: uma tarefa urgente, pois o acelerado avanço
tecnológico de alguns Estados pode resultar cm novo fator
que facilite a sobrevivência de formas antiquadas de rela·
cionamento internacional.
Para que as Nações Unidas cumpram plenamente suas
magnas funções, como centro de decisões politicas de intcrcs·
se coletivo, scrA necessârio encorajar a participação equitati·
va de todos os Estados no processo politico, que revigorarA o
sistema internacional e darA novo impulso aos esforços
comuns pela paz, pela segurança c pelo desenvolvimento. O
Brasil confia no mundo de amanha,
Muito obrigado".
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -Item~:

Oulubro del977

Em votação o Requerimento n• 378j77,1ido na •essilo unterior,
de autoria do Senador Itamar Franco, pelo qual requer o adiumento
da discussão do projeto, a fim de ••r feita na sessão de 3 de novem·
bro próximo,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer

:~enta~

dos. (Pausa.) Aprovado,
A matéria é retirada da pauta, nos termos do requerimento aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Petrônlo Portella) - Pa .. arcmos, ago·
ra, ao Item l :
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1977
(Tramitando cm conjunto com u Projeto de Lei do Sena.
do n• 306/76.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cámura
n• 2, de 1977 (n• 3.071 • B/76, na Casa de origem), que declara feriado naciOnal o dia 12 de outubro, tendo''
PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comis·
sões:
- de Con•tltulçlo e Juotlça, pela constitucionalidade e
juridicidadc; c
-de Educaçlo o Cultur1, favorilvel.

Votaçilo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena·
do n• 124, de 1977, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que
altera a rcdação do art. 110 do Código Nacional de Trânsito,
tendo
Em votaçilo o projeto,
PARECERES, sob n•s 588 c 589, de 1977, das Comis·
sõcs:
O Sr. Dirceu Canlooo (MDB - ES) - Sr. Prosidentc, peço n
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c palavra para encaminhar a votação,

juridicidade e no mérito, pela aprovação, com voto vencido

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Tem a palavra o
dos Senhores Senadores Hclvldio Nunes e Otto Lehmann; e
-de Transportes, Comunicações e Obra• Pllbllcu, favo· nobre Senador Dirceu_ Cardoso.
ré.vel.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para encaminhar a
Em votação o projeto.
votação. Sem revisilo do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
Por falta de quorum, na sessão de ontem, a Casa deixou de apredos, (Pausa.) Rejeitado.
ciar o Projeto de Lei da Câmara n• 02, de 1977, que declara feriado
nacional o dia 12 de outubro,
A matéria serâ arquivada.
Sr. Presidente, naçilo católica, que registra na sua maioria uma
E o seguinte o projeto rejeitado
população que professa a religiilo católica, na oportunidade de apreciar o projeto, queremos crer que o Senado não negue o seu apoiaPROJETO DE LEI DO SENADO N• 12<4, DE 1977
menta à instituição do Dia de Nossa Senhora Apurecida, Padroeira
Altera a redaçio do art. 110 do Ctldlao N1clonal de do Brasil, o dia 12 de outubro.
Trinslto.
Hé. de se dizer, e por certo o nobre Lfdcr do Governo, na sessão
de ontem, assim o proclamou que: tendo os Governos rcvolucionâO Congresso Nacional decreta:
rios reduzido o número de feriados c dias santos em nosso Pais, seria
Art. 1• O art. 110 do Código Nacional de Trânsito (Lei desaconselhãvel que se criasse mais um dia santo ou feriado.
Mas, Sr. Presidente, trata-se da homenagem 11 Padroeira de nosn• 5,108, de 21 de setembro de 1966) passa a vigorar com a seguinte
so Pais cuja igreja, em Aparecida, é visitadu anualmente por três miredaçilo:
lhões de peregrinos, onde tem sua sede o Cardeal Dom Carlos Vas"Art. 110. A existência de processos decorrentes de in· concelos Motta c mais do que isso, Sr. Presidente, Nossa Senhora
frações às normas desta lei, pendentes ainda de julgamento, Aparecida, tem sido reverenciada como padroeira de centenas c cennilo poderA impedir a rcnovaçilo da licença do respectivo vel· tenas de cidades brasileiras, que tem até em muitas cidades, na praça
principal o templo erguido a seu padroado. 1: justo que o Senado dê
culo,"
a sua aprovaçilo a este feriado que nós pretendemos criur.
Tratam as crônicas, Sr. Presidente, que o Conde de Assumnr,
Art. 2• Esta lei entrar!\ em vigor na data de sua publicação.
Governador de Minas e de Silo Paulo, lã por volta do inicio do sécuArt. 3• Revogam-se ns disposições cm contrArio.
lo XVlll, quando se dirigia de Gunralinguct6 paru Vila Rica, em Mi·
O SR. PRESIDENTE (i'etrônio Portclla) -Item S:
nas Gerais, na travessia de Aparecida, que até cntilo era um lugarejo,
a! registrou o aparecimento da Sunta, que os pescadores haviam coDiscussilo, cm primeiro turno (apreciação preliminar du lhido nas suas redes duruntc as suas pescarias. Veio da!, cntilo, a ere·
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento ln· çi!o no mesmo local, da famosa Bas!lica de Nossu Senhorn Apareciterno), do Projeto de Lei do Senado n• 285, de 1976, do du, cm que os católicos brasileiros veneram a Padroeira do Brasil desSenhor Scnaáor Itamar Frnnco, c:ue estabelece critérios de de os mais remotos tempos.
E justo pois, Sr. Presidente, que o Senudo dê a sua aprovLtçilo a
distrihuiçuo pura " Fundo de Pnrtidpaçi\o dos Municlpioa,
tendo
este projeto, que ontem, por falta de número, ni!o foi votado, depois
PARECER, sob n• 651. •.le!917, da Comissão:
de uma aprovaçilo râpida e que, sub-repticiumenlc, foi negndu comu
- de Conotltulçio o Justiça, peln inconstitucionalidade, uma decisilo da Cusa. !:justo, portanto que, hoje, aCusa uprove c~tc
dependendo da votuçilo do Requerimento n' 378, de 1977, projeto que cria este Dia Santo dedicado à Padroeira do Brasil c t.tloibóm da Padroeira de Brnsllia, u Santa, Môe de Deus, que, n,·,
do Sr. Scnudor llnmnr Frunco, de edi•mcnto d11 dl•cu .. ao.
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"Mognfficat", encontramos estas pnlnvrus lapidares: " ... Todas as se·
ruçõe' me chamari\o de Bem-Aventurada".
Nós esperamos que esta Casa- formada por Sen~dores na sua
mnioria católicos- nilo negue o seu voto, nilo deixe de apoiar a insti·
tuiçilo desse Dia Santo, declarado feriado nacional, que é o dia 12 de
outubro- c que, também, é considerado o Dia da América, o dia do
nosso descobrimento- à Nossa Senhora da Aparecida, tão rcvercn·
cinda cm todas as nações latinas, cm todas as nações da América, e
que tem o seu dia cm 12 de outubro.
Assim, Sr. Presidente, encaminhando a votaçilo, espero que os
ilustrados Srs. Senadores nüo neguem, portanto, o seu voto de apoio
à instituição do Diu de Nossa Senhora Aparecida, a fim de que
nós, católicos, possamos consagrar à Medianeira as nossas angús·
tias, os nossos anseios, c Àquele ao qual Ela é a nossa Medianeira c a
nossa Intermediária nüo negue, também, este apoio quo consagra
Nossa Senhora Apnrecida, no seu Dia Santo de Guarda, consagrado
à Padroeira do Brasil e de Brasília.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Helvldlo Nune• (ARENA- Pi)- Sr. Presidente, peço a
pahwra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella} - Concedo u
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Lldcr HeJvrdio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar a
votação. Não foi revisto pelo orador.) - Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Ontem, por ocasião da votação desta matéria, longamente exter·
nei as razões da Maioria que a levam a votar contrariamente à
aprovação do Projeto de Lei da Câmara, n• 2/77, c, conse·
qUentcmente, pela prejudicialidadc de igual proposição, oferecida a
esta Casa pelo Sr. Senador Vasconcelos Torres.
Cabe-me apenas dizer, nesta oportunidade, que o projeto de lei
não pretende criar· um diu-santo, c, sim, um feriado. E, Nossa
Senhora Aparecida, como já foi proclamado pelo nobre Senador Dir·
ceu Cardoso, Padroeira do Brasil c Padroeira de Brasília, é, realmcn·
te, a medianeira e, também, a inspiradora de todos os nossos atos, de
todas as nossas ações; e é, exatamcnte, trabalhando, construindo,
ajudando e perseguindo o mais rápido e acelerado desenvolvimento
deste Pafs que melhor servimos a Pátria, servindo a Nossa Senhora
Aparecida. (Muito bem! Palmas.)
1

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Em votação o
projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.) R~jeitndo.
O Sr. Lázaro Barbo.. (MDB- GO)- Sr. Presidente, requeiro
verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Vai-se proceder 11
verificação, pelo processo eletrônico.
Os Srs. Lideres podem votar. (Pausa.)
Os Srs. Senadores podem votar. (Pausa.)
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES:
rranco Montoro- Adalberto Sena- Agenor M•riu- Cunhu
lima - Danton Jobim - Dirceu Cardo<o - Evclásio Vieira ltumnr Franco - Lázaro Bnrbozn - Mauro Henevides - Nelson
Carneiro- Orestes Quérciu -· Alexandre Costa - Henrique de ln
Rocquc- Mngalhi\os Pinto- Mendes Canule- Otuir Becker.
VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES:
Eurico Rc«nde- Osircs Teixeira - BrnRa Juniqr- Hclv!dio
Num:~- JtnlfviiJ Cetr.lhn- .lt)'il· Gui1.'tnurc1 -

Murilo

Mi:ton Cahrul -

t:•:.;s

O SI~. PRESID~~TF (P::trlmiu Poru:!!a} ·-- \\;t:·.ralll .\'lm. 17
Scmtdorl!s.
Nilo h!t quomm pura delíberuçilo. Fica sou votação odiada puro
próxirnu sc~r.l\o orJin:·,r:a.

Srs.
~~

Parai·;ll-·~ P.·J~' ~

Scnadun.::~; não,~
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Em conseqUência, o projeto constante do item n• 2 da pauta,
fica com sua discussão sobrcstada, crn virtude de sua tramitação
conjunta com a proposição que vem de ser submetida ao Plcnârio.

ll o seguinte o projeto que tem sua discussão sobrestadn:
-lPROJETO DE LEI DO SENADO N• 306, DE 1976
(Tramitando cm conjunto com o Projeto de lei da Câmara n•
02/77.)
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de lei do Senado n•
306, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que considera
feriado nacional o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil, tendo
PARECERES, sob n•s 528 e 529, de 1977, das Comissões:
-de Con!thulçào e JusllçM, pela prejudicialídade; e
-de Educ11çio e Cultura, pela prejudicialidade.
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) - Esgotada a maté·
ria da Ordem do Dia.
Em conseqUência da falta de quomm, deixarão de ser subme•
tidos ao Plenário os Requerimentos n•s 383 e 384, lidos no Expedien·
te e que deveriam ser apreciados nesta oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla) - Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helv!dio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Pronuncia o se·
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao longo da minha atividade pública, no cxercfcio de cargos exc·
cutivos c legislativos sempre ligados ao Piau!, experimentei c venho
identificando dificuldades que, infelizmente, pouco mudaram no de·
correr dos anos.
Prefeito Municipal, Deputado Estadual, Secretário de Estado,
Governador e Senador, no amplo quadro das carências regionais,
sempre impressionou-me a pobreza das receitas nordestinas cm face
do crescente número dos problemas a enfrentar c resolver.
Sei que a situação j,\ foi mais grave, mais dificil, o que não !m·
porta concordância com a totalidade das medidas adotadns, muito
menos exclui a responsabilidade do Poder Central pela execução de
uma politica voltada, perdominantementc, para atender aos intcres·
ses das regiões mais prôsperas do Pais.
Certo é que uo surgir, no império da Constituição de 1946, com
u Emenda Constitucional n• 18, de I• de dezembro de 1965, cm subs·
tituiçào uo Imposto de Vendas e Consignações, tributo de competên·
ela privativa dos Estados, o Imposto sobre a Circulação de Mercado·
rias, todos aplaudiram o novo sistema, que foi convalidado e com pie·
mentado pela lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966- Código Tri·
butário Nacional.
Cumpre assinalar que, dentre os objetivos enunciados pelos teo·
rizadores da reforma tributúria, que instituiu o !CM e qtic o remeteu
:1 competência impositiva dos Estados, com a transferência obrigató·
ria de 20% (vinte por cento) da arrecadação aos Municfpios, insere·
via-s!! a correção dus distorções fiscais c sócia ..econômicus, com vis~
tas ao lançamento dns bases dr. um autêntico federalismo de coopera·
çi\o.
Pouco tempo depois, porem, u realidade dos fatos mostrou que
os uU1ctivus idculi?.udos cstuvurn longe de ser atingidos, pois que:, oo
inves.de provocar a atenuação das disparidades rcgionai!, a nuva sis·
temática passou, pnradoxnlmente, a concorrer para o agravamento
das disparidades de rendas dos Estados. ~ que a concentração du in·
ddéncia do !CM nn "'fera du produção, em detrimento du de conm·
mo, ond:: !lt udlJ ~iwn.do o re:1l contribuinte, faz com qtlc os Estados
:mp.HtJdorçs, t:wtanlent: u.~ !IIC:mJs desenvolvido">, fiquem mnrginaliwdos do processo. E, em conscqtlênciu, us trnnsfcri:ncius de crcsCl~nt~s sum11s de recursos do~ Est,1dos pobres para os muis desenvolvidos passaram u comprometer a cqUidudc do sislcma, u uccnlu.u c
aJ,:ruvar n~ tlt:,.;:.:omp,t3~.n..; que, h1."toricumcntc, prel..:ndin corrigir.
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Ora, .'lc o mt:~:anismu de di~tribuiçào do ICM transformou-se em
rutor Jc cmpabn:~imcaio J;" UniJudc!\ de economia débil, fulo que
ningucm , o r ·c~ ta ·mpnr•n nesta oporlumdade, já que constttucm as
t.!u:1~ pnnt:tpctb funtc5 supridoras, examinar, mais nu prli.ttcu do que
na doutrin;t, o l"Omportamento dos Fundos de Participação dosEs·
~adu .. ~Jus Munlí.:ipio~. criad~·.s pela Constituição de 1946, reprodu·
zido~ na Emenda CünsutucJOnal o9 5 c asstm fixado no art. 26 da
Cart~ Magna de l'J(I7:
"Do produto da arrc:cudnçào

do!-~

impvstos a que sr: rct"e·

1c: u :sn n n'~~~. IV c v o!lenta por cento conslllUcm receita
d;t li.<.lu c o res1antc di'-tribuir~sc·á, à razão de dez por ccn ..
10. "o Fundo de Par11c1paçilo dos Estados c do Distrito Fe·
dera!, e dez por cenlo uo Fundo de Participação dos Munici·
flJO$

Satisfazendo u curiosidade remisstonal, veriticu-se que: a Lei
Ma1or de 1'!67 deferiu aos Estados, Distrito Federal e Municlpios a
porl•«paçào de vinte por cento no tola! da arrecadação do Imposto
sobre a Rend" c do lmposiO sobre Produ10s Industriulitudos.
CClm c!! ta provídêncía altamente distributiva, repartido o pcrcen·
tua I de: vwtc ; l..lr >.:t:illO segundo coclicientcs dirc:tamentc proporcionais ~10 núnu:ro de hithitantes e m\t:rsamente proporcionais à renda
,,,,,·apita. "obtinha-se uma redJ~tnbutção de renda nacional, num
duplo nnperalivo de just1ça social e de inlegraçiio nacional". (Diárro
J,• Pernambuco. 7-4-73-ManifesiO.)
Menos de dois anos depois, todavia o Governo Federal, com
fulcro no AIO Institucional n• 5, baixou o Ato Complementar n• 40,
que cnlrou em v1gor no dia I' de Janeiro de 1969, c que, ao dar nova
rcdaçao ao arL ~6 da Constituição, reduziu de vinte pura dez por
cenln a par.lcipaçào dos Estados, Distnto Federal e Municípios no
prndulo da arrecadaçíto dos Impostos 'obre a Renda e Produtos ln·
duwiolizados, e criou, com u v'nculaçao de dois por cento do mon·
tante, o Fundo Especial.

Oulllbro de 1977

voltada para os inlcrc,.cs do Centro-Sul do Pafs. Mais uma vez, mui·
to obrigado à contribuiçilo de V. Ex•
O Sr. Mauro Bennldes (MDB- CE) - Pcrnutc V. Ex• um
aparte, nobre Senador Hclvldio Nunes?
O SR. HELVIDIO NUNEi (ARENA - PI) -Com todo o
prazer, nobre Scnudor Mauro Bencvides.
O Sr. Mauro Benevld.. (MDB- CEI- Nobre Senador Helví·
d10 Nunes, m•l V. Ex• •n1c1a o seu bn:hante discurso, na tarde de ho·
je, ass1s11do como·>< dema1s, sempre com muil.< "tmçllo por este Pie·
nário, já me arrisco n intcrtirir para, imedíntamcntc, me solidarizar
com os conceitos que V. Ex• emite, em torno da pooítLa .conõmico·
flnuncc1ra do Governo, .'a fn .. alizundo, neste ·.cu pron ·Jnclamcnto, o
Fundo de Partic';cação dos Estados c Mumcfp1os. E no emprestar·
lhe solidariedade, nestas restrições, desejo neste aparte ao discurso
de V. Ex• chamar a atenção da Casa e da Naçilo. para a situação de
indigência cm que se encontram os Municípios brasileiros, em função do posicionamento adotado pela pol!tica do Governo Federal.
V. Ex• assiste c todos nós, todas as tardes, à votação ininterrupta des·
sas solicitações de cmprestimos por parte lia Estados c Munic1pios,
que silo obrigados a procurar cntidadls bancárias para realização
dos seus programas governamentais, pagando juros, pagando taxas,
pagando comissões c onerando, conseqUentemente, o respectivo er4;
rio. Portanto, V. Ex• ao focalizar. na tarde de hoje, este problema, te·
rá que receber a nossa solidariedade, o nosso apoio c a nossa colabo·
ração, pura que se obtenha, no menor espaço de tempo possfvcl, a
reformulação desses critérios que presidem a distribuiçilo do Fundo
de Panicipaçilo dos Estados c Municípios.

O SR. HELVID!O NUNES r ,RENA- PI)- Ag.adeço, des·
vanecido, nobre Senador Mauro Bcncvidcs, a partictpaçilo de V, Ex•,
que não é apenas a de um representante nordestino, mas, sobretudo,
a de um homem permanentemente voltado para os interesses da nos·
O Sr. Jose Lindo"" (AKENA - AM) - Permite V. Ex• um sa região- o Nordeste.
aparte?
Sr. Presidente, a Magna Let de 1969, art. 25, reproduziu o
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Com todo o texto da antertor, mas cm 1975 a Emenda Constitueicnal n• 5, cmbo·
prazer, nohre Senador José Lindoso.
ra conservando o Fundo Especial, restabeleceu, de forma gradativa,
o primitivo percentual.
O Sr. Jo!lé Llndo!IO (ARENA - AM) - Nobre Senador,
Retomada a trudiçilo constitucional de I946, CUmiJI'e agora
V. E•• esf<i proferindo um discurso em que examina, sob aspectos
perquirir
a respeito dos resultados efctivamente proporcionados pelo
técnicos e de inleresse dos Estudos, o problema do Sistema Tribo tâ·
Fundo de Participação.
rio Nacional, em especial o problema do !CM. V. Ex•, no Senado, já
Fundamentalmente, pode-se medir de duas maneirlll a
se transformou num especialista no assunto, e diversas vezes tem ocu~
dependência
de um Estado cm relação aos recursos da Unlli.J, A
pado essa tribuna, com seriedade, para fazer colocações em torno
dme assunto. Acredhamos que, com a experiência histórica, inclu•i· primeira consiste na verificação da participação das Transt'er!ncias
vc com a experiência da Constituição de 1946, com o Fundo cstabclc· Federais, em obediência a preceitos legais, na composiçlo da Receita
cido pela Consliluiçào de 1967, que era muito mais generoso, c que Estadual; avalia-se a segunda pelo nlvel dos auxnios concedidos pelo
foi modificado cm face de Emenda Constitucional, temos dados para Governo Central, a fundo perdido, para que o Governo do Estado
reexaminar csle assunto, dando aos Estados, realmenle, uma melhor possa realizar seu programa de trabalho.
As Transferências Federais, qua!C sempre, são vinculadas a fins
situação na arrecadação de tribu1os. A União det!:m o Imposto sobre
"Renda. A Vnino tem, porlanto, força tributária extraordinária, ncs· específicos, falo que, às vezes, pode gerar perplexidades, como no
tc País, e é necessária uma correç~o. reexaminando a aplicaçilo da· caso em que o Estado dispõe de recursos para 4reas que nilo silo
..JUilo que V. b• di1, no plano 1córico plausível, mas na prâtica mos· induvidosamente carentes, enquanto lhe faltam meios, considerado o
trando distorções. Nt.:sta horu, cm que buscamos n rc:formulaçilo de elenco das prioridades locais para a realização de obras c serviços
Uallos fundamentais dtmt'ro da constitucionaliznçào brasileira, ni\o inndi4vcis.
Anoto, no particular, que o Fundo de Participação dos Estados,
podemos ah~nlutamcntc discurar de que í: preciso fazer ..sc justiça aos
E!-.tados, dando lima melhor ~ mai!> eqUimime pnrticipuç~o nu nrrcca- do Distrito Federal e dos Territórios já sofreu modificações. Assim é
duçàu tributima nacional. E V, Ex• tem dados, cu sei, que mostrou a que às Regiões Norte e Nordeste e ao Estado do Espírito Santo,
penúri:.l cm qu~ se encontra os Estados do Norte. E nào é melhor u si· consoante o disposto no Decreto n• 77.565, de 10 de maio de I976,
1uaçilo do Nordcslc, também como o Norte fonte de consumo c de foi permitida a aplicaçilo integral do FPE em Gastos Correntes,
pouca produção c por isso castigudo extremumcntc pelo atual siste· embora ainda permaneça a vinculação por funçilo (Saade, Agricultu·
ra, Educuçilo, etc.).
'lla. Parabenizo V Ex• pdu seriedade de seu pronunciamento.
O SR. HELVIIliO NUNES (ARENA- PI)- Nobre Senador
Certo é que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apesar de restitui•
Josi: lindoo;o, '\J 11J p:·nhorado ~ valiosa contribuição que V. Ex•, da ao FPE e ao FPM, praticamente, a pureza original, da abertura
nr:stc 11H)!Ilt:l\tü, ofcrc~.:cu .10 pronunciamento que faço, m\ tarde de do leque nus aplicações, dando-lhes m11ior abrangência, e da criuçi\o
hoje no Scn.1Jn Fed~:ral. Realmente, a sua rcgiào, o Norte, c u mi· du Reserva do FPE, atnwés do Decreto· lei n• 1.434, de II de dezcm·
nhu, o Nonlc~tt:, !iào muito mui!, do que :;c p~.:nsa vitimas de umu poli· bro de 1975, conslullt·sc que as Transfercncius Federais, em conjun·
tica cconúrni<:o·financeira que, Cí"nlO disse iniciulmentc, cst6 sempre lo, reprcsenturam no pcrlodo 1974fagosto de 1977, pora o Piauí, cer·
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ca de trinta e cinco por cento (35%) du sua receita total no mesmo naquclu lH.:<.~sião or~ada em doir, mil cruzeiros. Toaa a Imprensa
pcrlodo, ao passo que suo irrelevantes para alguns Estudos, notada- nacional se ocupou, durante dias, do fato desse Municlpio ter
mente São Paulo, onde signincaram, cxcetuudas as Operações de construido uma fonte luminosa. Só podemos ter fontes luminosas
Crédito, cerca de 0.4 (quatro décimos por cento) da receita totnl do nus grandes Capitais? Na Capital da República, cm Silo Paulo c no
Estudo em igual pcrlodo.
Rio dt: Janeiro'! O hrusílciro, pura conhecer fontes luminosas, terá
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um que ir a uma grande Capital? Terú que se mudar para câ, pura um nlvel razoável dc vidu7 Temos que criar condições de vida
aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Tem V, Ex• o suficientemente confortáveis no interior, nas pequenas cidades ou,
então, a inchação das grandes cidades -como estil ocorrendo com
aparte, nobre Senador Agenor Ma ria.
Brasllia e São Paulo - será cada vez mais grave. Comungo com
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Hclvldio Nunes, V. Ex• no que diz respeito à necessidade da reforma da Constituição
congratulo-me com V. Ex• pela tenacidade como defende os Estados para melhorar a distribuiçuo de renda, na relação Uniilo-Estadosprodutores de matérias-primas, principalmente os do Nordeste. Na Municipios, a nm de que estes dois últimos disponham de maior
realidade, o problema, é de suma gravidade para essas Unidades soma de recursos livres para o cumprimento das suas responsabiliprodutoras de matérias-primas, haja vista o problema do meu dades especlncas.
Estudo, o Rio Grande do Norte. Exportamos o llnter, produto sem iO SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PJ)- Nobre Senador
acabado, à ruzilo de três cruzeiros o quilo. Ficamos com 11% do
talivio
Coelho, tenho dados gerais cm mi\o sobre a situuçilo .de toI
valor desse llnter do algodilo exportado, c estamos importando a
bucha do Sudeste, fabricada com esse mesmo llntcr, pagando dos os Estados, das Capitais c de todos os Municlpios brasileiros.
quarenta cruzeiros. Estamos pagando pela munufutura do 'líntcr Apenas em homenagem a V. Ex• explicito que o Estado de Mato
mais imposto do que o valor desse mesmo lintcr que estamos vcndcn· Grosso recebeu, cm janeiro, à conta do Fundo de Participação dos
do, Com u pluma acontece o mesmo. Vendemos a pluma à ruzào de Estados, a importância de 8 milhões c 136 mil cruzeiros; c maio, 18
trinta cruzeiros o quilo e estamos importando a linha esterlina à milhões, 896 mil cruzeiros; e cm agosto, 9 milhões e 66 mil cruzeiros.
J'1uito obrigado a V, Ex• por sua valiosa contribuição no
razão de trezentos cruzeiros. Ficamos com três cruzeiros e trintn
centavos quando exportamos a pluma. Deixamos trinta e três cru· discurso que pronuncio nesta tarde,
zciros quando importamos a linha esterlina. Outro aspecto
O Sr. hall•lo Coelho (ARENA - MT)- Eu é que agradeço a
calamitoso: os Estados produtores de mutêrius-primas que operam, V. Ex•
trabalham com produtos scmi-acabados, trabalham só na safra.
O Sr. Jo!é Llndoso (ARENA - AM) - Permite V, Ex• um
Passada essa fase, as máquinas param, a indústria pára. Já as
aparte?
indústrias que operam com produtos acabados - o que acontece
com Silo Paulo c com outros Estados do Sudeste- trabalham o uno
O SR. HELVIDJO NUNES (ARENA- PJ)- Pois nilo, nobre
todo. A indústria que trabalha com linha c bucha ni!o pára, mas Senador.
quem trabalha com produto scmi-acabado só o faz durante quatro
O Sr. Jo!lé Llndoso (ARENA - AM) - Volto a apnrtcnr
ou cinco meses c depois pãra. ConseqUentemente, nós do Nordeste
V, Ex•. agora motivado pela intervenção do nobre Senador ltallvio
estamos produzindo matéria-prima para enriquecer o Sul, cm dctri·
Coelho. Referiu-se S. Ex• ao fato de o Tribunal de Contas da Uniilo,
menta dos Estados produtores de matérin-prima. Hã alguns Estudos
há anos, ter impugnado a prestação de contas de um prefeito que
da Federação que estão importando mais tributos do que cxportan·
havia construido uma pracinha na sua cidade, possivelmente com um
do, Congratulo-me com V, Ex• c acredito que essa luta é de todos
coreto, se é que ele tem, naquela cidade, a felicidade de contar com
aqueles que querem ver este Pais crescer como um todo, não aos
uma banda de música, para ouvi-la passar. O nobre Senador Nelson
pedaços, como estil ai.
Carneiro acha q11e uma filarmônica jll seria suficiente. lmportantc
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Senador assinalar nua é a evocação de que a praça é do povo, como dizia o
Agcnor Maria, agradeço, penhorado, sua colaboração ao pronuncia· grande poeta baiano. Importante assinalar i: que esse voto foi
mcnto que ora faço. Na verdade, V, Ex•, aborda uma das distorções calcado numa vi~Uo tecnicista. Foi o técnico, distante da realidade
mais graves verificadas em relação ao Nordeste, as chamadas opera· das nossas cidades municipais, frio, alheio realmente a tudo aquilo
ções triangulares. Exportamos e somos obrigados a comprar aquilo que existe nesse grande interior do Brasil, nesse gr~ndc sertão
brasileiro, é que fez a impugnnçiio daquele prefeito que quis,
que o Centro-Sul nos impinge pelo preço que deseja,
prossionado pela monotonia da vida do interior c na sua visi!o local,
O Sr. ltall•lo Coelho (ARENA - MT) - Permite V. Ex• um
criar uma praça pura o povo, para o encontro c para o dilllogQ,
aparte, nobre Senador Hclvldio Nunes?
Certamente nesse instante, no instante do diâlogo, essas coisas nilo'
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Com todo o deverão mais acontecer.
prazer, nobre Senador ltallvio Coelho.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Muito
O Sr. ltoll•lo Coelho (ARENA - MT)- Acompanho, com obrigado, mais uma VOl, pela contribuição de V. Ex•. nobre Senador
toda a atenção, o magnlnco discurso de V. Ex• c declaro-me José Lindoso. Estamos de pleno acordo: os males causados às nossas
sensibilizado pelo problema, eis que a distribuição de rendas tribuui- regiões, o Norte e o Nordeste, antes de serem provocados por
rias na Uniao, no si5tcma constitucional vigente, é nltumente prejudi- aqueles que tC:m a chefia maior, silo o fruto, estou absolutamente
cial nos Municlpios e aos Estados. Hã distorção. Observa-se que os convenaido, da tecnocrncin.
Governos estaduais, através dos seus Secretários de Estudo ou dos
Prossigo, Sr. Presidente:
próprios Governadores, estilo constantemente nu Cupitul da RepúMarcados, indelevelmente, pelo distrib~tivismo, os FPE c FPM
blica buscando recursos ou empréstimos. Se formos às Capitais estaduais, veremos que os Prefeitos repartem seu tempo metade adminis- nào si\o objeto, diretumcnte, da cobiça dos chamados grandes Esta·
trando o Municlpio, metudc A procura de recursos, isso nu Capital dos. Dai por que, sem qualquer protesto, sem a mlnimu escaramuça,
do seu Estado ou mesmo na Capital da República. A constunciu dos mas com indisfarç~vcl conivência, o Ato Complementar n• 40 os
pedidos de nnunciumcnto que suo aprovados pelo Senado Federal rctJm.iu à metade. E o seu restabelecimento, ainda gradual, nilo mcrc~
pura os Municlpios, é a demonstra~ilo cfctiva da fulta absoluta de ~cu mais do que timidus referências, além de mais um nómcro no
recursos, Lembro-me que, h~ alguns anos, o Tribunal de Contas da elenco dns emendas tl Constituiçi\o du Repablicu.
UnHlo tomou utitude contrúrin à construçilo de uma fontt! luminosa
Co~ite o Governo Federal, de, renlmente, alterar o mecunismo
num p~:qucno Municfpio - se nilo me cnguno, do Nordeste: depredador du !CM c, por certo, contra ele se lcvumuri\o os podere·
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sos deste Pafs, sobretudo ·os insenslveis e alienados da realidade nn·
cional.
Evidenciei que os Estados mais desenvolvidos não se interessam
pela sorte dos FPE e FPM. Mas tive o cuidado de deixar claro que só
indircta e aparentemente demonstram desprcocupaç~o.
O Sr. Lulz Covulcaate (ARENA- t\L)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Com muito prazer ouço V, Ex•

Outubro de 1977

bem nf, que o Piuuf recebeu, de receitas transferidas, 35%, se não me
engano. Hoje os Munic[pios brasileiros estão recebendo o quê?
Receitas transferidas da União como o Imposto Territorial Rural, o
lmpo>to Ünico sobre Energia, o Imposto Único sobre Combustrvel,
a Taxa Rndoviáriu Única. E nssim o Municfpio brasileiro está viven ..
do. rnli\o pda qual preconizando uma nova estrutura municipalista
pnra este Pafs. sobretudo através da opemçào do Fundo de Participa·
ção dos Municlpios que, além do critério injusto para população,
obriga os Municípios àquela vinculaçilo -já referida por V. E••.
Complemento V. E~• nu certeza de que, desLa vez, não como tem
acontecido cm relação uo JCM, o Governo de V. Ex• vRi ouvir.

O Sr. Lulz Cavalcante (A REN A - AL) - "Os alienados da
realidade nocional" - bem disse V. E•• E é depois desta sua,
O SR. HELV[DIO NUNES (ARENA - PI) - Agradeço a
infelizmente, lapidar ••pressão, que cabe lembrar noticia dada oportuna intervenção de V. E••, nobre Senador Itamar Franco.
ontem, pelo O Esrado de S. Pau/o, quando teceu comentârios em Satisfazendo a curiosidade de V. E•• no que diz respeito à participatorno de um inquérito feito no Nordeste, um levantamento sócio· ção de Minas Gerais na distribuição do FunJu de Participação dor.
econômico, pelo Banco Mundial, o famoso BIRD, trabalho Estados, devo dizer que acredito que o Estado de V. Ex•, no geral
encomendado pela SUDENE, c realizado no ano de 1974. Resumia· sim, mas no particular não deve ter muitas queixas, ~orque, depoio
do os resultados que me parecemm mais e•prcssivos, nobre Senador da Bahia, que já recebeu, até agosto, 585 milhões e 750 mil cruzeiros,
Helvfdio Nunes, permito-me Inserir no discurso de V. Ex• esses Minas Gerais vem em segundo lugar na distribuição, com 522 mi·
alarmantos dados, que devem tocar a sensibilidade nacional: renda lhõcs c 570 mil cruzeiros.
média per caplla- 300 dólares-, quando a do Brasil jâ rompeu a
O Sr.Uam•r Franco (MDB- MG)- Permita-me V. Ex• mais
barreira dos mil dól!!r~s; força de trabalho da região, 6 milhões de
um
aparte.
pessoas, das quais metade tem renda per capita inferior a 50 dólares;
taxa de crescimento da população, 2,5%: e taxa de crescimento da
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI) - A distribuição,
oferta de emprego, 1%. Vê, V. Ex•, que futuro ainda mais negro
a participação dos Municfpios ...
espreita a nossa região se os desiguais continuarem a ter igual
tratamento. Malgrado as intenções do Governo, meu nobre colega, a
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) - !':: exutamentc ar a onde
razão está, infelizmente, com um conterrâneo de V. E••, o Ministro eu queria chegar.
Reis Vel!oso, quando diz repetidamente: "O Nordeste continua sen·
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- ... será objcto,
do o maior bolsilo de pobreza do Pa!s". Obrigado a V. Ex•
também, de apreciação no discurso que previamente preparei para
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Quem agradece proferir na tarde hoje.
a V. Ex•, nobre Senador Luiz Cavalcante, sou eu, pela contribuição,
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO) - Apenas, se V. E•• me
por todos os tltulos valiosa e inestimâvel, que traz ao meu discurso.
permite, porque senilo isto poderia parecer uma mâ interpretação do
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - V. Ex• me permite, meu aparte. 1:. que, em relação aos Municfpios de Minas Gerais, nós
nobre Senador Helvfdio Nunes?
temos cerca de 722 Municfpios, na sua maioria pequenos.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI)- Cederei jâ o
O Sr. Helvfdlo Nunes (ARENA - PI) - Nilo vou absoluta·
aparte a V, E••
mente dizer que há uma innação de Municfpios em Minas Gerais.
Na verdade, Sr. Senador Luiz Cavalcante, várias silo as medi·
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Lamento apenas dizer
das, as providências que o Governo Federal hâ de tomar, no sentido
de que o Norte e o Nordeste possam crescer a taxas maiores do que o que nós nilo podemos anexar o Piauf porque, sinceramente, nos
Centro-Sul, porque só assim poderemos alcançar, a partir do inicio daria muito trabalho essa ane•açi!o. Mas, quero dizer a V, Ex• que,
do pródmo século, o sratus hoje desfrutado pelos Estados que em relação aos Municfpios mineiros, na sua maioria pequenos
Municípios, o Fundo de Participação de que esses Municfpios vivem
compõem o Centro-Sul. Muito obrigado a V. Ex•
Concedo agora o aparte no nobre Senador por Minas Gerais, é realmente muito pequeno para eles,
Sr. Itamar Franco.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- O que há, na
verdade,
nobre Senador Itamar Franco, é que as fontes alimentado·
O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Depois eu gostaria,
ras do Fundo de Participação dos Estados e Municfpios estilo se
também, de participar do discurso de V. E••
diluindo, estilo-se diversificando c diminuindo a olhos vistos.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Senador Helvfdio
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- E o critério de popula·
Nunes, primeiramente para cumprimentar V. Ex• Nilo sei como
ção,
Ex•, população é um critério neutro. V. E•• vai concordar
V, E•• classificaria o meu Estado, o Estado de Minas Gerais. Mns,
de qualquer forma, cm Minas Gerais, nós estamos reclamando o comigo, no futuro, que precisamos buscar os chamados fndices
critério, sobretudo, do Fundo de Participação dos Municfpios. O sociais do próprio Governo Federal.
critério é, 11 meu ver, neutro, cm relação aos municfpios;
O SR. HELV[DJO NUNES(ARENA- PI)- Chegaremos lã.
evidentemente, nilo ao municfpio da capital, jtl que o Governo leva
Agora, com muita satisfação, concedo o pnlavra ao nobre
em conta - como disse V. Ex• -, a renda per raplra c o problema representante du Pnrafba.
populacional. Em relação aos demais municfpios, o Governo leva em
O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Senador Helv!dio
conta apenas o aspecto populacional. Este critério, a meu ver, é um
critério neutro, tonto assim que apresentei - e o Senado discutiria Nunes, 0 discurso de V. Ex• é uma dessas peças que teremos forçoso·
hoje, ni!o fosse um pedido nosso para adiamento da matéria - uma mente de lé·lo, em outra oportunidade, estudá-lo mesmo, porque
alteração no Fundo de Participação dos Municfpios, pedindo no Go· V. E•• aborda o tema com muita propriedade, enriquecendo-o de
verno Fedcrnl essa alteração, ndotando-sc os fndices sociais, como o dados c, por isso, acredito ser um valioso subsidio que V. Ex• estâ
problema de sanenmento b!lsico, o da remunernçl\o, saúde e habita· oferecendo à esta Casa e a todos os seus membros. Nn verdade,
çilo dos municfpios. Porque, no caso, ugorn, o critério populacionnl nobre Senador, o Governo é dimimico, e o papel da classe polftica é,
nilo tem beneficiado, sobretudo, o pequeno municfpio, do Brusil. exatumentc, ao debnter os grandes problemas nacionais, fazé-lo
Beneficia, sim, o municfpio de maior população. V. E•• clis;c muito honestnmente, inclusive, fazendo justiça ao esforço do Governo, mus
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também levando as nossas sugestões, como V, Ex•, neste momento, fiscal neste Pa!s. Jâ naquele caso do Imposto de Vendas c Consigna·
está procedendo.
ções, o Estado de V, Ex• c os Estudos menores eram sempre prcjudi·
cados porque a matriz crn nos grandes Estados, c nilo se pagava
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Perfeitamente,
imposto nos lugares onde eram distribuldos os produtos, Vê V. Ex•
O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Destaco três pontos que quero apenas louvar a tenacidade dos homens do Nordeste,
essenciais no que cstâ acontecendo com rclaçilo ao problema tributá· simbolizados cm V, Ex•, nessa luta que jã conheço há trinta anos, c
rio no Brasil. Primeiro: é a concentração de renda, cm milos da peço a Deus que um dia, muito breve, se encerre.
Uniilo, num processo de crescimento que podcrlamos chamar de
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Sinceramente,
bola de neve, A tendência é crescer, acentuadamente, os recursos nas
milos da Uniilo, pelo atual sistema tributârio, Em segundo lugar, é o eminente Senador Nelson Carneiro, agradeço a colaboração de
problema da burocracia excessiva, porque toda obra de relativa V, Ex•, c muito mais do que eu, V. Ex• sim, é um velho e combativo
importância, hoje, nos Estados c nos Munic!pios, fica na nordestino, emprestado ao Rio de Janeiro.
Da mesma maneira, c crii idêntico pcr!odo, a receita do FPM
dependência de acertos entre pessoas que se situam a milhares de
quilômetros de distância c pessoas que têm visões pessoais distintas distribulda àquelas regiões baixou cm Cr$ 313.866 mil (Norte
da forma de como resolver esse problema. E, terceiro, pela escassez CrS 29.814.900 c Nordeste Cr$ 284.051.800) para CrS 150.598 mil
de recursos, nas milos dos Estados c dos Municlpios, surge aquele (Norte Cr$ 14.305.500 c Nordeste Cr$ 136.292.600), apurada queda
outro problema da falta de preparação de recursos humanos, a n!vel maior no percentual do pretérito mês.
Poder·Sc·li objetar, apenas para efeito de argumentação, que o
local, porque se os E•tados c Municlpios pudessem •entir um cresci·
mento razoável, acentuado, de suas próprias rec:itas, evidentemente Fundo Especial, que nilo contempla os grandes Estados, cobriu o
que pessoas iriam se habilitar a estudar, a planciar, a equacionar as vertiginoso decl!nio na arrecadação. Respondo com os números. O
soluções dos problemas internos, o que resultaria, digamos, numa Norte c o Nordeste receberam cm agosto de 1977, respectivamente,
certa independência local de cada Estado, de cada Municlpio, de Cr$ 18.331 mil c Cr$ 66.232 mil, que perfazem o total de
saber gerir, com maior sapiência, c provavelmente dando maior Cr$ 84.563 mil, ll conta daquele Fundo.
Evidente que todas as Unidades da Fcdcraçilo sofreram iguais
produtividade aos recursos colctados. Apenas destacaria esses três
aspectos, no maravilhoso discurso de V, Ex• que, confesso, como decréscimos. Mas se o FPE é vital para muitos c quase que sem
disse de inicio, é uma peça que pretendo estudar cuidadosamente. significação para poucos, a conseqUência incvitlivcl é que mais uma
vez, até mesmo através de mecanismo de assinalado objetivo de justi·
Muito obrigado.
ça social c de intcgraçilo nacional, os Estados de economia frllgil
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - V. Ex• tem pagaram pesado tributo aos desenvolvidos, E sem falar que silo os
inteira razilo, nobre Senador Milton Cabral, nas colocações que faz.
Estados do Centro-Sul os maiores, para nilo dizer exclusivos
Agradeço, penhorado, a sua contribuição c recebendo, como bcncficilirios da pol!tica ccondmico·financeira do Poder Central.
recebo, a panorâmica, a visualização global que V, Ex• apresentou
Inegavelmente, pois, é de insustentâvcl c extrema pobreza a
c ofereceu dos prÓblcmas nacionais, c, com a renovação dos meus situaçilo de muitos Estados, principalmente do Norte e Nordeste
agradecimentos, peço pcrmissilo a V. Ex• para voltar ao cnfoquc do brasileiros. Com efeito, as suas principais fontes de receita silo o
ponto que escolhi para debater na tarde de hoje.
JCM c o FPE. Quanto ao primeiro, à falta da altcraçilo de longa data
Repito, Sr. Presidente, que os Estados mais desenvolvidos nilo prometida, continua a desfalcar, por meio da cxportaçilo de impos·
se interessam pela sorte dos Fundos de Participação dos Estados c tos, a combalida economia regional: no que respeita ao segundo, cm
Municlpios. Mas, tive o cuidado de deixar bem claro que só indircta virtude das baixas arrecadações artificialmente provocadas, embora
c aparentemente demonstram despreocupação,
com fins rcspcitllvcis, vem sendo mais um motivo de frustraçilo c de
Na verdade, os dados cstatlsticos cm que me estribo, c que peço desespero para os Estados da rcgiilo a que pertenço,
integrem este pronunciamento, revelam o contrArio,
Grave ainda, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é que tudo quanto
que na poUtica cm que se empenha com particular ênfase o foi dito até aqui é inteiramente válido cm rclaçilo aos munic!pios,
Governo, no combate à inflaçilo e de estimulo às cxportaQÕes, as que se encontram cm crucial c vexatória penúria. Os Estados con·
grandes empresas, quase todas localizadas no .Centro-Sul, constan· tam, dependendo das peculiaridades locais, com outras modestas
temente, a titulo de estimulo, silo beneficiArias de favores fiscais e fontes de receita. Além disso, pelo próprio status que exibem,
crcditlcios. Silo as vlirias medidas governamentais de parcelamento recebem injcçõcs de recursos a fundo perdido, quer para a rcalizaçilo
de débitos fiscais, inclusive, cm fase de cobrança judicial, acimll' de de obras inadilivcis, quer para atender, muita vez, às próprias
tudo de isenções de Imposto de Renda c do Imposto sobre Produtos despesas de custeio, sem falar nos constantes empréstimos a que
Industrializados, cxatamcntc os dois c exclusivos componentes do recorrem, a organismos internos c internacionais.
Fundo de Participação dos Estados c Territórios c do Fundo de
O Sr. Lwro Ba~u (MDB- 00)- V, Ex• permite um
Participação dos Municlpios.
aparte, eminente Senador Hclv!dio Nunes?
Em decorrência, tomando-se como ponto de referência a
O SR. HELVIDJO NUNES (ARENA- PI)-, Pois nilo.
distribuição realizada cm maio do corrente cxcrc!cio, que para o Nor·
te c Nordeste representou o total de Cr$ 563,383 mil (Norte
O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO) -Nobre Senador Hclvl·
CrS 162.170.400 c Nordeste Cr$ 401.212.600), observa-se, ainda dio Nunes, é louvável o trabalho que V, Ex• desempenha no Senado,
segundo os quadros cstatlsticos anexos, que no último mês de agosto D~sdc que aqui chegamos, cm 1975, somos testemunhas do seu
o FPE baixou para CrS 270.320 mil (Norte CrS 77.811.900 e esforço em tentar obter modificações no Sistema Tributário Na·
Nordeste CrS 192.508.500), com uma queda da ordem de cinqUenta cional, Nilo é apenas o Nordeste, uma regiilo ampla com um lndicc
e seis por cento (56%), E a sltuaçilo piorou cm setembro recém·findo,
demográfico muito expressivo, rcgiilo grandemente prejudicada pela
O Sr. Neloon Carneiro (MDB - RJ) - V, Ex• me permite um slstemdtica do !CM e Fundo de Participaçilo dos Municlpios.
Também o meu Estado, Goiás, de economia primllria e que tem no
aparte?
Fundo de Participaçilo dos Munic!pios, e especialmente no !CM, a
O SR, HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Com toda a sua principal fonte de receita, uquilo que V, Ex• disse cm relaçilo ao
satisfoçilo,
Nordeste:, que nquclu região pugu tributo~ nos Estados muis
desenvolvidos,
acontece o mesmo em rcluçilo ao Estado de Gollls. E
O Sr. Nel10n Carneiro (MDB- RJ) - Nobre Senador Helvl·
dio Nunes, entrei no Congresso Nacional cm 1947, Suo passados é preciso, o quanto antes, que o Governo entenda que, para so·
trinta anos c vejo sempre o clamor dos homens do Nordeste, ao qual lucionar o problema, que se façu uma novu reforma tributária na·
sempre me-associei, contra as disparidades que marcam o sistema cional, que veniia 11 pôr cobro n es"" dlspuridndes. Nn hora de urcar
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os ónus, igualam-se os Ellldoo bwllcii'OI; na hora de distribuir
eles silo sempre caquecidoo. Hll)a vista a diferença
salarial. Fixa-se o aa!Ario mlnimo tendo-se por bue u resiôea c,
normalmente, os Estados menoo de~envolvldoo como o que V. Ex•
representa c as demais Unidadea que formam o Nordclte, wlm como o meu Estado, o Estado de GolAs t&m, normalmente, o lndic:e
salarial muito inferior àquele que~ fixado para Slo·Paulo para o Rio
de Janeiro e para outras Unidades mais deacnvolvidao. Entretanto,
al6m de pagarem o mesmo tributo, ai~m de arcarem com a mcoma
obrigação, ainda exportam ICM para as Unidadco mail dCICnvoi·
vidas. V. Ex• estA de para~na c maia uma vez, ncota tarde, produziu
um discurso brilhante analisando a siatcmAtica tributAria nacional.
privil~gios,

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Muito
obrigado a V, Ex•, JIDbre Senador LAzaro Barboza. Concordo,
apenas com uma ressalva, com a colaboraçlo que V. Ex• trouxe ao
meu discurso: a discordância reside apenu na parte relativa à poli·
tica salarial manifestada atravb das diferenças salariais que existem
entre nossos Estados c os mais desenvolvidos.
O Sr. Lúaro Barboza (MDB - GO) - Citei apenas como
exemplo, eminente Senador.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Tenho a imprcs·
são de que, se iguais fossem os sa!Arios recebidos pelos homens do
Norte, pelos de Goiâs, àqueles que os trabalhadores de Silo Paulo e
do Sul do Pais percebem, mais grave ainda seria a nossa situação.
O Sr. Lúaro Barboza (MDB - GO) - Acredito que V. Ex•
tenha razilo c que realmente as disparidades seriam ainda maiores.
Citei apenas como um dado.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- De qualquer
maneira, a contribuição de V. Ex• foi valiosa c eu agradeço.
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, c os municípios? Eis a dramática
lnterrogaçilo. Mais de tr&s mil comunidades brasileiras sofrem c lutam. Mlrladea de fragmentos, pretensamente autónomas e induvidosamentc enteadas da Fedcraçilo.
O rcspeitâvei O Globo, de 2 do corrente, em editorial, afirmou:
"Seria um exagero c até uma injustiça afirmar que estA
~correndo no Brasil um processo deliberado de dcsmunicipahzação, a explicar o esvaziamento administrativo c financeiro
dessas unidades seculares da organização nacional."
E mais adiante:
"0 que está realmente faltando é uma politica municipalista no sentido rigoroso do termo. Açõcs isoladas,' algumas
embora ambiciosas, nilo chegam a estabelecer dirctrizes e pro·
jctos concatenados, ·de objetivos coerentes, para o papel do
Município no Brasil de hoje, com as transformações sofridas
pela nossa sociedade."
Como o editorialista de O Globo, também nilo creio no "proccs·
so deliberado de desrnunicipalizaçilo" c lamento a inexistência de
"urna politica municipalista no sentido rigoroso du palavra",
Deploro sinceramente, porém~ que através de medidas governamentais, diretas c indiretas, os Estados mais carentes e avantajado
número de Municípios vejam, a cada instante, minguarem os poucos
recursos que lhes silo constitucionalmente destinados, causando-lhes
desespero e aflição.
Ao concluir estas considerações, que mais do que critica signifi·
com um pedido de recxame da matéria, desejo solicitar uo Presidente
da República que, apurado o trágico quadro que tentei bosquejar,
em mais um gesto de simpatia, de sensibilidade e de solidariedade,
acuda aos Estados e Municípios, imediatamente, restituindo-lhes o
pouco dos recursos com que contam para enfrentar as magnas tare·
fas que lhes silo impostas. (Muito bem! Palmas.)
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NIF/tp.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - Concedo a palavra adicionais de tráfego cm rampas superiores a 4%, acostamento com
ao nobre Senador Otair Beckcr, por ccsscro do Senador Eurico· tratamento superficial simples de 2,S metros de largura, sub·basc e
base de brita graduada com espessura entre 32 c 42 ccnt!mctros,
Rezendc.
obras de arte especiais com mais de 2.000 metros de comprimento. O
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte valor total da obra foi de 880 milhões c SOO mil cruzeiros, que antes
de sua inauguraçilo já nprcscntava um volume médio de tráfego
discurso.) ..... Sr. Presidente, Sr~. Senadores:
Com a presença do eminente Presidente Ernesto Geiscl, foi didrio dn ordem de dois mil vcfculos aproximadamente.
Esse trecho rodoviário atravessa uma regiilo das mais ricas do
inaugurado, no dia 23 de setembro último, novo importante scg·
mcnto da BR-IS3, a "Transbrasiliana", com 247 quilómetros, Pnfs, cortando campos de soja c trigais gaúchos, criatórios de aves c
ligando Uniilo da Vitória, no Paraná, a Erechim, no Rio Grande do sufnos do Alto Uruguai, o• férteis tabuleiros da Serra do lrani, as
Sul e atravessnndo, no sentido norte-sul, todo o Estado de Santa indústrias de madeira c celulose do lguaçu. Tratn·se de um segmento
dn longitudinal BR-153, que parte do extremo norte brasileiro,
Catarina.
unindo o PmA ao Rio Grande do Sul, cm AccguA, na fronteira com o
Estiveram presentes à ccrimõnia o Governador Antônio Carlos Uruguni. O trecho recém-inaugurado tem 119 quilómetros cm Santa
Kondcr Reis, o Ministro dos Transportes, General Dyrceu Noguei- Catarina, S3 quilômctros no Rio Grande do Sul c 7S quilõmctros no
ra, Ministro da Agricultura Alysson Paulinelli, Ministro da Indústria Parunó., compreendendo Arcas pertencentes i\s bacias dos Rios
e do Comércio Ângelo Calmon de SA, Chefe do Cnsa Militar Genernl Parunll c Uruguai, numa das mais férteis regiões do Planalto
Hugo de Andrade Abreu, Governador do E5tado do Paraná Jayme Brnsileiro.
Canet Júnior, o Diretot do Dcpnrtamcnto Nacional de Estrados de
Durante n construção, o trecho foi dividido cm seis lotes de
Rodagem, Senadores, Deputados !'odorais e Estauuais c Sccrctbrio• terrnplenagem (com um movimento de terra da ordem de dezoito
de Estudo, escolhida u cidude do Concórdia parn o ato solene dn milhões de metros cúbicos) c pavimentação, em cinco lotes de obras
inaugurnçi!o, i\ altura do quilómetro 93 da Rodovia.
de artes especiais, com cerca de 2.133 metros, compreendendo dczcsNo painel cm concreto armado, colocado no ponto dn inaugura· sete pontes, entre os quais umn com vila livre de 360 metros, atravc•·
çi!o, encontra-se traduzida a importdncin do empreendimento para sando o Rio Uruguai, c outra de 430 metros, sobre o Rio lguaçu.
us ntividndcs industriais, n ngricultura c a pceuilrin, com o ndvento
Salientu·sc que cm vista das diferenças geológicas, das
daquela rodovia nsfnltnda, um novo dimensionnmento du produçi!o irrcguluridndcs nas plúvio·precipitnçõcs e das variedndes cllmAtieus,
nos vnlcs, serras e coxilhus dn reRiilo,
cssn estrndn <e constituiu num desafio à tecnologia, no •etor de
A «trndn corta, numa cxtensilo total dn 247 km n regii!o do construçijo de rodovias, tendo, por isso mesmo, exigido o mdximo da
Meio Oeste do Estndo de Santa Catnrina, o Sudoeste do PnranA e o cupncidade técnica dos seus engenheiros.
Estivemos presentes i\ cerimônia da innugurnçijo, Sr. Presidente,
Estado do Rio Grande do Sul. Sun largura é de 7,20 metros cm
,.:uo1c1 eto at~fáltico, nurnn espr:ssurn de cinco ccntlmetros, fnlxns e vimos u rntusinsmo com que o povo recebeu aquelu obrn, do
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Governo Geisel, multiplicando ns esperanças do desenvolvimento da
região, que já é, hoje, uma das mais prósperas do Puls, no setor
agropecullrio e decerto responderá com a duplicação de esforços e
iniciativas para o progresso daquele contexto meridional e de todo o
Pais.
Manifestando a grntiduo dos catnrinense•, asseguramos no
Presidente Geisel que o nosso Estado, beneficiário do empreendimen·
to, corresponderá, com a sua produção, ao beneflcio, a que responde
com gratidão.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na visita que estamos suscitamen·
te descrevendo, foi-nos proporcionada ainda uma extruordinâria
oportunidade, que nos encheu de júbilo pdo que ela representa de demonstração de capacidade do povo cntarinense. Tivemos, assim, o
ensejo de visitar as instalações do notãvet complexo industrial da
Sadia-Concórdia, obra fundada na iniciativa de um homem de visi\o
c considerável espírito empreendedor. Attílio Francisco Xavier Fontano, que representou Santa Catarina nesta Casa c representa, no
nosso Estado, uma filosofia empresarial voltada para o desenvolvimento da moderna agropecuária. Apenas para que se tenha uma
idéia da realidade representada por esse grande empreendimento,
vale destacar que, no pedodo de apenas 33 unos, seguindo o
pensamento básico fundado no trinômio: tecnologia/opcráriofconsumidor estabeleceu os mais elevados lndices de prodaçi\o,
num desenvolvimento Impu r no gênero em todo o Pais.
Utilizando as técnicas mais avançadas de produção, a Sadia·
Concórdia transformou a suinocuttura de Santa Catarina numa
riqueza permanente e duradoura que fornece ao Brasil preciosas
divisas na nossa pauta de exportações. Noste passo, é bom salientar
que, de um rebanho de 60 milhões de cabeças, tinhnmos um desfrute
anual de tão-somente 10 milhões, ou seja, de !8% da totalidade. Ho·
jc, decorridos 20 anos de fomento racional da suinocultura, estamos
colocados em plano de igualdade com os pulses produtores mais
destacados de todo o mundo, atingindo, com a assistência aos
criadores, cerca de 145% de desfrute. Jâ no que tange ao abate de sulnos, com a ampliação e modernização alcançadas, Sadia-Concórdia
detém o recorde no setor, com um lndice que, cm 1976, atingiu
389.141 abates.
Outro setor extremamente avançado do complexo industrial
Sadia-Concórdia é a avicultura. O quadro de abates, neste âmbito,
revela uma linha ascencional significativa, atingindo, em 1976, aproximadamente 25.162.905 de frangos abatidos, enquanto o abate de
perus se fixava, no ano de 1975, em 115.591. Nessa conjuntura, dois
aspectos devem ser destacados: o da utilização de milo·de-obra local,
perfazendo, atualmente, 2.304 empregados, com mais de 4.000
dependentes; e o dos nlveis salariais, que superam o snlilrio médio na·
cionnl, sem falar nos beneflcios que silo garantidos nos empregados
nos setores de assistência social c médico-hospitalar. A produção
industrial que, em 1945, se situava em 1.992.626 quilogramas,
atingiu, em 1976, a 222.457.365 quilogramas. O volume de vendas
supera, hoje, a Cr$ 1.070.870.740,23, com um recolhimento de im·
postos de Cr$ 47.615.746.01.
Mas, Sr. Presidente, talvez o mais importante em tudo o que
vem realizando a Sadia-Concórdia "<ejn o fomento agropecuãrio que
se desenvolve hã mais de 12 unos, com uma assistência permanente c
proficun aos agropecuaristas da regiilo. Possuindo um quadro. de
técnicos altamente especializados, onde despontam Engenhetros
Agrônomos, Médicos Veterinãrios, Zootecnistas, Engenheiros
Florestais e Técnicos A~rlcolas, a Sadia-Concórdia realiza um
trabalho de assistência técnica gratuita n cerca de 1.997 famflias.
Ainda que apresentando apenas uma pillida idéia do que seja o
complexo industrial Sadia-Concórdia, consignamos que esse notilvel
empreendimento colabora eficientemente com n nossa politica de
exportações, tendo vendido pura o exterior, no ano de 1976,
1.713.852 kg de produtos suinos; 6.393.950 kg de frango•; c 4.062 kg
de peito de perus, num tolnl de 9,318,000.00 dólares.
Nilo puderia, porém, Sr. Presidente, encerrar estas
considcruções sem, antes, ohscrvnr que esta foi a terceira visita que o
Presidente Ernesto Geisel realizou n Snntn Catarina. O fato é de
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importância, pois o meu Estado - como afirmei mais de uma vez
desta tribuna- muito foi preterido em justos anseios, que se ãjustn·
vnm a interesses nacionais. Verifica-se, assim, de forma a mais nflidn,
que essa preterição cessou, sobretudo no ntaal Governo, que tem
proporcionado no Governador Antônio Carlos Konder Reis apoio c
recursos financeiros amplos para a solução de problemas hã muito
prioritários para Santa Catarina. As três viagens do PresiÕCi1le
Gcisel no Estado são demonstração enfilticn de seu apreço e de sua
decisão de tudo fazer em prol de Santa Catarina. Essa uma obser·
vnção que se impõe, a fim de que expressemos o reconhecimento do
povo catarinense, face o apoio que o atual Presidente da República
vem dando à soluçilo dos numerosos problemas catnrinenses. Mais
que isso, o Governo federal tem assumido a responsabilidade por
grandes empreendimentos de suma importância para Santa
Catarina, como é·o caso do trecho rodoviãrio hã dias inaugurado c
que abriu novas perspectivas para a economia catarinense. (Muito
bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cana!c)- Concedo a palavra
ao nl!l?re Senador Murilo Paraiso.
O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE. Pronuncia o se·
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O homem urbano está sitiado? A vigorosa expansão das cidades, que dia a dia se acentua, e o esforço imenso dos poderes públicos
para compatibilizar esse asfixiante crescimento com desenvolvimento, ou seja, compatibilizar quantidade com qualidade de vida, é o
grande desafio urbano brasileiro.
A necessidade, cada vez maior, de implantação de novos servi·
ços nos transportes eolctivos, na comunicação, no saneamento, numa sempre in·satisfcitn demanda de serviços públicos, tudo conduz a
um conjunto de pressões no sentido de se obter mais eficiência, resut:·
tando aglomerados sempre inacabados, onde os governos se desdo·
bram nos planos de obras, com o objetivo permanente de socorrer as
distorções urbanas dos nossos dias. A corrida entre os cronogramas
de execução e as carências fundamentais de nossas cidades incomoda
o presente porque procura satisfazer o futuro. Enfim, o cada vez
mais numeroso homem urbano brasileiro estâ inserido nesse complc·
xo de carências c soluções.
Com efeito, a acentuada densidade demográfica, que se constata
nas grandes cidades do Pais, a cada vez mais desenfreada corrida
imobi!iârin, a vertiginosa amplinçi\o dos limites urbanos vão gradati·
vamente destruindo os espaços verdes, as ârcas livres que deveriam
ser preservados para a recreação c o lazer, a prática desportiva, as de·
mais atividadcs sócio-culturais de integração comunitária. Mcsnio
no caso das grandes cidades litorâneas, onde o problema é atenuado
pela •freqUência às prais, as alternativas do seu uso pelas populações
das áreas urbanas interiorizadas e de menor nlvel de renda quase
incxistcm, diante da deficiência dos transponcs eo!etivos, configurando-se situação bastante semelhante à de outras metrópoles brasilei·
ras, sem maiores recursos naturais para a recreação como Silo Paulo,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Constate-se, ademais, a grande insuficiência, que se vem agra·
vando, de instalações e equipamentos, de livre uso eomunitãrio; dcs·
tinndos à educação informal, ao desporto c à disseminação da cultu·
ra, tanto para a infância e n adolescência, como para a população
adulta. A biblioteca moderna, dinâmica, entendida como centro de
cultura c educação informal, que busque integrar o hábito da leitura
com a conferência, o scminãrio, as exposições de cnrilter cultural, a
música erudita c popular, o folclore, o cinema, praticamente Inexistente no Brasil. O tradicional futebol de subl\rbio que envolve diver·
silo, competição, esporte, ...:.. veiculo de sadia convivência humanadepara-se com a gradual ocupação dos terrenos baldios, onde é co·
mumente praticado. E poucas, muito poucas, têm sido as cxpcrlên·
cios comunitárias voltadas para o estimulo da capacidade criadora
individual ou coletiva, seja na pintura, na moldagem, na música, na
dança, na ginástica rltmica.
Para satisfazer estas carências de bem-estar, para aumentar a efl·
ciência dos órgãos públicos atuantes na área social, cm terminais
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polivalentes de ação concentrada, é que o Governo Federal criou
com muita oportunidade c alto grau de sensibilidade, o Pr~gram~
Nacional de Centros Sociais Urbanos, A iniciativa de 1975, hoje cm
ampla implementação, supera metas c é aceita pelos Governos Esta·
duais c de Territórios, quer no Oeste, cm Cruzeiro do Sul, quer cm
Uruguiana, no Sul, ou cm Macapâ, no Norte, ou João Pessoa, no
Leste, ou cm todas as Capitais c regiões metropolitanas brasileiras,
Assim jâ foram aprovados 293 projetas sendo 16 para o Norte do
Pafs, 139 para o Nordeste, 85 para o Sudeste, 42 para o Sul c 11 para
o Centro-Oeste, No inicio do mês passado I bilhão c 407 milhões de
cruzeiros cm investimentos do programa já estavam comprometidos
c nesta cifra 35,8% silo financiamentos do FAS, gerido pela Caix~
Econômica Federal, c 17;6% a contrapartida de recursos próprios
dos Estados c Municfpios, o que demonstra a integração dos três nl·
veis de Governo no programa,
Prevê-se ainda para este ano a aprovação de 353 centros sociais
urbanos, a entrada cm funcionamento de 100 unidades c a cfctiva
implantação de outros 274 projetes.
A implantação dos centros sociais urbanos obedece a padrões
de modulação que se fundamentam na construção de unidades
diferenciadas, de utilização imediata. Considera, também, critérios
rigorosos de localização, raio de abrangência, atentando para as peculiaridades regionais (sociais, culturais c comportamentais) das
populações a serem beneficiadas. Silo consideradas como prioritárias
para o programa as áreas urbanas periféricas dos grandes centros
urbanos, com a predominância de populações de nlvcis de renda média c inferior,
O Programa Nacional de Centros Sociais Urbanos prevê para o
pcrlodo 1975·1979, a implantação de cerca de 300 unidades do tipo C
(investimento de CrS 540 milhões), 200 do tipo B (investimento
de CrS 760 milhões) c 100 do tipo A (investimento de CrS 750 milhões), totalizando 600 Centros Sociais Urbanos, com investimento
global de 2 bilhões c 50 milhões de cruzeiros. Dcvcr-sc-á, ademais,
complementar c rcativar cerca de 100 unidades de prestação de
serviços comunitãrios com objctivos semelhantes, existentes cm
algumas capitais c grandes cidades brasileiras, integrando-se ao
Programa, prevendo-se, para tanto, recursos estimados cm CrS 100
milhões.
O enorme crescimento das nossas cidades, que abrigam hoje 2/l
da população brasileira, contra I /3 que se mantem na zona rural,
estava a exigir essa açilo do Governo Federal.
O Programa trará alento ao lazer, aos esportes c à cultura c
ajudará a combater o desemprego c a mendicância, através do
aumento da renda familiar propiciada pelas cooperativas de
artesanato que se desenvolverão nos Centros Sociais Urbanos.
Como medida complementar, é importante que a corrente
migratória campo-cidade seja obstaculada mediante a instalação de
equipamentos urbanos outros, adequados às pequenas localidades
rurais c o incentivo da atividadc primâria.
A coordenação do Programa Nacional de Centros Sociais Urbanos foi, cm boa hora, confiada ao jovem bacharel c escritor
pernambucano Marcos Vinlcios Vílaça, que tem evidenciado possuir
alta capacidade administrativa para conduzi-lo eficientemente, além
de marcar o seu dedicado trabalho com invulgar dosagem de scn·
sibilidadc social, Os componentes do grupo executivo, rcprcscntan·
tcs de todos os ministérios da !ma social, acompanham de perto o
desempenho dos projetas quer nas reuniões mensais onde são dis·
cutidas, relatadas c aprovadas as proposições dos agentes gestores
estaduais c municipais, quer cm encontros regionais, corno o do
Recife, c o que scrâ realizado cm Fortaleza. Neste, os 6rgãos de três
nlvcis de governo da região Nortc/N ardeste se reunirão para, sem
molduras de formalismo ou torniquetes burocráticos, avaliarem
soluções, intcrcambiarcm experiências, encontrarem sempre novas
saldas, melhores caminhos, simples, eficazes, objctivos, como o pró·
prio programa o é,
A implantação do Programa tem ocorrido obedecendo u
critérios flcxlvcis de adequação da ld!la à realidade dn micro localiza·
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ção de cada projeto c suas circunstâncias. f: uma tentatiVa vitoriosa
de exclusão dos complicadores que muitas vezes coabitam na integração dos poderes pOblicos, f: um programa que não abandona as
iniciativas já realizadas, rcativando-as c integrando-as na sua nova
meta: o homem; que busca a participação comunitária nos conselhos
orientadores de gestão de cada unidade, valorizando assim indicadores politicas locais; que, segundo palavras textuais do seu coordenador, não é um programa para a comunidade, ê um programa com a
comunidade. f: feito com ela, para ela, compatibilizando-se com
outras iniciativas de expressão social, fazendo parte da comunidade
porque tem a comunidade dentro de si mesmo, reunido Governo c
povo num trabalho conjunto de objctivos comuns, f: um dos grandes
esforços para melhor qualidade de vida. f: fenda profundamente
salutar no sitio ao homem urbano.
O Sr. Hehl41o Nunes (ARENA - PI) - V. Ex• me permite
uma ligeira intcrvcnçilo?
O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PI) nobre Senador Hclvldio Nunes.

Pois nllo,

O Sr. Helvldlo Nunes (ARENA- PI)- Nobre Senador Murilo Paraíso, V. Ex•. apesar do pouco tempo que tem nesta Casa, vem
se rcvclimdo - c não poderia deixar de ser assim - um autêntico
representante de nossa rcgiílo, o'Nordcstc. Na oportunidade cm que
V, Ex• exalta um dos programas fadados a obter excelentes resultados, como é o Programa Nacional de Centros Sociais c Urbanos,
V, Ex• assume também, nesse particular, uma posição favorável à
defesa dos mais legitimas anseios c interesses da região a que ambos
pertencemos.
·
O SR. MURJLO PARAISO (ARENA- PI) - Muito obrigado, Senador Hclvldio Nunes,
Trago, assim, ao Plcnãrio desta Casa, a abordagem do que vem
realizando este Programa, para manifestar a sintonia do Senado com
os seus executores. Até mesmo porque, como se sabe, a dircçí!o do
Programa de Centros Sociais Urbanos tem insistido cm declarar,
sobretudo, cm documentos de natureza oficial, que o seu trabalho
alia "coeficiente de racionalidade técnica c cmoçilo politica".
Ocupo ainda a Tribuna desta Casa, para fazer um veemente
apelo, aos Exm•s Srs, Ministros Chefe da Secretaria de Plancjamcnto
da Presidência da RcpOblica, da Fazenda c do Interior para
que sejam, com a passivei brevidade, alocados ao FINOR os recursos correspondentes à parcela que deixou de ser aplicada pelas
empresas privadas no mencionado fundo, parcela essa que se
encontra englobada no excesso de arrecadação do Imposto de Renda,
O pleito ora apresentado objctiva, cm Oltima análise, fazer retornar ao FINO R aquela parcela que, por Lci,já lhe era destinada.
Para que o assunto seja melhor apreciado, faço juntar resumo
dos fatos que motivaram o apelo que ora faço.
'· ·
I. A politica de desenvolvimento definida pelo Governo Federal para o Nordeste orienta-se no sentido de atingir os seguintes
objctivos:
a) promover a integração do Nordeste ao processo de
desenvolvimento do Pafs;
b) reduzir as disparidades intcrrcgionais de renda;
c) assegurar, ao longo do processo de evolução económica,
crescente melhoria da qualidade de vida da populaçilo do Nordeste,
2. Dentro dos objctivos acima, vários têm sido os instrumentos
usados pelo Oovcrno Federal, ressaltando-se, entre eles, o estratégico papel desempenhado pelo FINO R,
3, Ocorre, todavia, que através de recente pronunciamento da
SUDENE, a população nordestina tomou conhecimento que cerca
de 120 mil empresas pagaram integralmente as suas contribuições do
Imposto de Renda, referentes ao cxcrclcio de 1976, uo invés de
optarem pelo recolhimento no FINO R du parcela de 50%, conforme
faculta 11 utuallcgislução federal.
4, Em decorrência desse procedimento de expressiva parcela
das empresas privadas, houve um excesso de urrccuduçi\o do lmpos-
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to de Renda que atingiu a 9.380 milhões de cruzeiros, assim
discriminados·
Receita vinculada .............. CrS 1.500,8
Receita não vinculada .......... CrS 7.879,2
CrS 9.380,0
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duns Bancadas se unem, independentemente de pontos de vista
partidários. E assim não poderia deixar de ser, porque todos estamos
empenhados num problcmn muito mais importante: a manutenção
da unidade nacional. E~1a Unidade Nacional, evidentemente, está a
depender de um desenvolvimento eqUânime pnra toda a Nação
brasileira. Por esse motivo os problemas pnrtidãrlo~ ficam retesado•
a plano secundltrio quando vêm à tona os interesses d~ Nação
brasileira, e ciltre ele~ devem ser encarados como prioritàrios os intc-

S. Por outro lado, a despeito de jA haver o Governo Federal
aprovado u Exposição de Motivos lntcrminlstcrial n• 168, de 19 de
julho de 1977, na qual n parcela de incentivos fiscais dcstinRdos ao re:ises do Norde!lte.
FINO R era de Cr$ 5 200 milhões, o Ministério da Fazenda, struv:;
Era o que tinhu a dtzer. (Muito bem!)
da Portaron n• 489, de 8 de setembro de 1977 introduziu a cota rescr·
O SR. PRESIDENT'F. (Henrique de La Rocquc)- Concedo a
vnda ao FINOR em CrS 1.960 milhões.
6. Essa medida, tomada através da Portaria n• 489, trouxe, palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
como nilo podia deixar de oco.rrcr, s~rias dificuldades à SUDENE
O SR. DlRCEU CARDOSO PRONUNC!A DISCURque, dtga-se de passagem, já enfrentava grandes obstáculos financei·
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
ros para atender à den:'and~ de liberação dos projetos jA aprovados.
PUBLICA DO POSTERIORMENTE.
7. Por força da vtolcnta redução dos recursos da SUDENE, par·
O SR. PRESIDENTE (Henrique de Ln Rocquc)- Concedo a
cialmentc provocada pelo comportamento das empresas que deixa·
ram de optar pelo recolhimento ao FINO R c parcialmente ocasiona· palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
da pela Portaria n• 489, acima mencionada- há imediata ncccssi·
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o sedode de uma providencia para sanar o mal.
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Bi1agrantc • ausência de assistência, no tocante à saúde pública,
O Sr. Mauro Ben..Jdn (MDB- CE) - Permite V. Ex• um
na zona rural de Brasllia. t sabido que o Distrito Federal disp•1c de
aparte?
um plano mod~rno e bem concebido para o sctor médico-hospitalar.
O SR. MURILO PARA ISO (ARENA- PE)- Pois nilo.
Infelizmente, tem ele sofrido vârias distorções, que impedem possua
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Murilo hoje a Capital Federal recursos que existiriam ni\o fossem essas
Paraíso, desde segunda-feira que esta Casa se preocupa com o distorsõcs. A programação inicial para o sctor era toda ela no
problema relacionado ao FINOR, diante desse quadro verdadeira· sentido de urna assistência comunitâria, principio que, creio, talvez
mente inquietante, qual seja o da apresentação de um dtjlclt nesse nunca seja mais predominante nesta cidade, de sua quebra
orçamento de cerca de 2 bilhões de cruzeiros. Na segunda-feira estive resultando graves danos para a população.
Evidente que é fácil cuidar da saúde pública num ou noutro ccn·
cu na tribuna; ontem, foi o nobre Senador Marcos Freire c, hoje, é
V. Ex• que focaliza essa questão com muita pcrcucicncia, · rccla· tro da zona rural. Mas isso não é suficiente, pois é preciso que toda a
mando também providências eficazes c urgentes do Governo população seja amparada. E a solução mais adequada me parece ser
para sanar a situação dcficitâria em que se encontra o Fundo de a criação, pela Secretaria de Sat1dc, de equipes ambulantes, que assis·
Investimentos do Nordeste. Vê-se, assim, que há de fato uma perfeita tam às pessoas no local em que residam ou trabalhem. Isto não conscoordenação no seio da representação nordestina, no Senado Fc· titui novidade c é adotado cm muitos pontos do Pais. Aqui mcsm<l
dera!, atenta à defesa de tudo.aquilo que se relaciona com o descn· cm BrnsOia, segundo sei, o FUNRURAL possui ambulatórios móvolvimcnto daquela rcgiilo. Portanto, ao me solidarizar com essa veis. Apenas ficam eles cm determinado local, como se fossem unidamanifestação de V. Ex•, quero aditar uma vez mais um apelo des fixas, cm clara contradição com sua razilo de ser, pois se essas
veemente nos membros do Conselho de Dcscn'volvimcnto Econômi· unidades silo móveis é para que possam ir a pontos diversos, levando
co, aos Ministros da Arca económica, ·para que promovam, à populaçilo rural assistência de que tanto carecem.
sem mais tardança a recuperação desse dtjlclt do FINOR, a fim de
O Governador Elmo Scrcjo vem fazendo notável obra adminisque a SUDENE c o Banco do Nordeste possam continuar, sem trativa, fazendo jus ao apreço c admiração da população de BrasOia.
maiores embargos, sem maiores dificuldades, a cumprir um roteiro Sua Excelência poderia adotar medida que levasse aos meios rurais
de trabalho para acelerar o desenvolvimento da Região Nordestina.
do Distrito Federal a assistência de que falamos, prestando mais um
relevante serviço à cidade c, precisamente, à parte mais necessitada
O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Muito
de amparo, que é a zona rural.
obrigado, nobre Senador Mauro Bencvidcs.
Deilo aqui, Sr. Prcaidcntc, um apelo ao Governador c à SccrctaO Sr. Hohldlo Nunn (ARENA- PI)- V. Ex• me permite um ria de Saúde que, inclusive, poderiam alcançar o objctivo utilizando
as unidades de que dispõe o FUNRURAL, através de convênio para
aparte?
conjugação de esforços c recursos numa luta comum I
O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Com muito
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
prazer.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Concedo a
O Sr. Hehldlo NuiNI (ARENA- PI)- Sabe V. Ex•, eminente
palavra
no nobre Senador Lourival Baptista.
Senador Murilo Paraíso, quo na ·semana trnnsnta pronunciei no
Simpósio realizado pelo CENOR, cm Recife, uma conferência exala·
O SR. LOURIVAL BAI'fiSTA (ARENA- SE. Pronuncia o
mente sobre o tema "Fundos de Investimentos do Nordeste". seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Naquela ocasião, mostrei com números o completo esvaziamento
Multas vezes tenho aludido, desta tribuna, à formidável
daquele instrumento, que foi criado cxntamcnte para minimizar as contribuiçi\o de Sergipe para n vida intelectual brasileira. Vasta a
,dispt(rldadd rc&iQnaii. NQ lllom•PIIl ~que(.V~~· .pcqc· PI'OVId~n· relação de grandes escritores, pensadores, poQtas, filósofos c artistas
elas c medidas do Governo Federal no sentido da. rcvitaliznçilo do que Sergipe tem dado ao Brasil. Dentre estes, cumpre destacar n figu·
FINO R. V. Ex• tem a. solidariedade, acredito, inteira do Nordeste c, rn singular de Gcnollno Amado, cuja obra constitui um legitimo
partioolarmcntc, n minha solidariedade.
património da I.iternturn Brasileira.
Membro da Academia Brosileirn de Letrus, Genolino, figura
O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Muito
oleKtllcttdn do grande clin11stia de homcno de lntellgênciu dos Amado,
obrigado nobre Senador Hclvldio Nunes.
Voltando no aparte do nobre Senador Mauro Bcncrldcs, S. Ex• contiuuu produzindo, c produzindo sempre, na eloqUente prova de
destacou que, quando diz respeito aos problemas do Nordeste, as ~~a tidcliaaoe o UIIUIStundo vj)<ll~.
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Disso, Sr. Presidente, acaba de dar-nos maravilhosa demonstt.,
Eis que dou apena• noticias do livro, para que todo11al·
ção Genolino Amado, em seu recente livro "Um Menino Sergio•
bam· permanece cm Genolino a verde eapcrança de uma
no", editado pela Livraria A Civilização Brasileira, cm convênio
humanidade melhor. Longa~ a sua vida de meatre, admirada
com o Instituto Nacional do Livro, do Ministério da Educaçilo ~
pela excelência e gosto de sua Intensa participação no patri·
Cultura. Nele, Gcnolino Amado evoca su• inflinciu em cmio no•
mô01o de beleza. que as gerações de hoje acumularam para
''Amado", ambiente dn provim·m querida que deu uo Brasil essa
honru c glória do Brasil. Nilo é fácil ser irmilo de Gilberto
fammn norável de ~~r.!'it~Jr"",. h'.~~~~twti~. tema para uma ,.,wltação
Amado e triunfar com o seu próprio nome; nilo h fácil pcrten·
a Scrg1pc c a seu v:1ioroso povo.
cor a esta famflin dinástica da inteligência, posto singularmcn·
"Um Menino Sergipnno" é obra de beleza rara, sensibilidade
te em lugar distinto; nilo ~ fácil entre tantos conquistadoreo,
apurada, cm que a nostalgia se faz presente, do inicio no fim. como
marcar a posiçilo excepcional das suas próprias conquistas.
que o reencontro com a terra distante c nunca esquecida. Mais uma
Isto está feito na obra de Gcnolin~ Amado que agora !C
vez, através dc!sa bela obra de Genolino Amado, Sergipe enriquece a
completa com este primoroso depoimento de uma vida exem·
literatura brasileira e, simultaneamente, a alma de um sergipano se
piar.
entreabre para que o leitor possa sentir um pouco do imenso amor
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Nilo hA
que aquela gente tem àquela bela e inigualável terra c a seu admirável
mais oradores inscritos.
povo.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente, de·
Com a manifestação de meu aplauso e da minha admiração a
signando para a sessào extraordinâria das 18 horas e 30 minutos, a
Genolino Amado, registro em nossos Anais o lançamento do seu
mais recente livro e solicito que seja integrante deste meu seguinte
pronunciamento o artigo- "Um Menino Sergipano" - do ilustre
ORDEM DO DIA
escritor Austregésilo de Athayde, da Academia Brasileira de Letras,
-1publicado no "Diãrio de Silo Paulo" de4 do corrente mês.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
Discussl!o, em turno único, do Parecer da Comissilo de Rela·
ções Exteriores sobre a Mensagem n• 16S, de 1977 (n• 263/77, na
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURI·
origem), de I de agosto de 1977, pela qual o Senhor Preoidente da
VAL BAPTISTA. EM SEU DISCURSO:
República submete ao Senado a escolha do Sr. Espedito de Freitas
Resende, Embaixador do Brasil junto ao Estado Cidade do Vatica·
"UM MENINO SERGJPANO"
no, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Bra·
Awtrêge•llo de Atbaydc
,iJ junto à Ordem Soberana c Militar de Malta.

e

Esse é o título que Genolino Amado, senhor da graça e
do estilo, escreveu narrando u história da sua infância. Obra
dificil p•ra outros, nilo para ele, que possui o dom da narra ti·
va, o filei! dizer por escrito, ainda o mais sutil e recôndito. Ha·
via a expectativa desse livro anunciado, pois o pano da amos·
tra era esse maravilhoso "Reino Perdido", ao qual o proles·
sor Genolino transmitiu à comunidade dos seus leitores as
delicadezas do seu esplrito, no convívio com as meninas que
com ele aprenderam tantas lições e, antes de todas, a da vid•
nobre e suave, com tons de pureza que aparecem desconheci·
dos e remotos da nossa imensa vulgaridade atual.
Um menino scrgipano é igual nas suas pequenas 11ventu·
ras, em seus breves pensamentos e graves meditações, a todos
os outros que viveram a existência sertaneja no Brasil. Silo as
mesmas figuras, episódios idênticos, sendo o mundo de Sergi·
pe serenamente igual ao mundo de outras terras brasileiras,
neste sofrido nordeste, A diferença está em que Genolino vi·
vcu num meio privilegiado de famnia, com Mclk c Donana,
hoje símbolos consagrados na literatura brasileira pela
responsabilidade dos frutos que produziram c sao parte da
nossa glória literãria.

-zDiscussão. cm turno único, do Parecer da Comis>ilo de Rela·
~õcs Exlerioreo sobre a Mensagem n• 223, de 1977 (n• 359/77. na
cngem), de 26 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi·
dente da República submete ao Senado a escolha do Sr. Va!CO Ma·
riz. Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
eKercer a funçil.o de Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel.

-3Discussilo, cm turno único, do Parecer da Comissilo de Rela·
çi\es Exteriores 'obre a Mensagem n• 227, de \917 (n• 366/77, na
origem), de 28 de setembro de 1977, pela qual o Senhor Preoidente da
RepilbliCil submete ao Senado a escolha do Sr. Miguel Paulo Jo~
Maria da Silva Paranhos do Rio·Brunco, Ministro de Primeira Clas·
se, da Carreira de Diplomata, para exercer a funçi\o de Embaixador
do Brasil junto à República Federativa Socialista da IusosiAvia.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Está encer·
rada a sessão.

(Levanta-se a sessão ás I 8 horas. I

ATA DA 166• SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDENCIA DO SR. JOst LINDOSO
Augusto Frunco- Lourival Baptista- Heitor Dias- Luiz Viana
- Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezendc - Joilo
Aualbcrlll Scuu- Altcvir Leal- José Guiomurd- Braga Ju. Culmon - Vasconcelos Torres - Dunton Jobim - Nelson Cnr·
nior- JlJSé LinJusu- Alexandre Casta- Henrique de La Rocquc nciro - Gustavo Capuncmu - Itamar Franco - Magnlhiles Pinto
- Fra11e<> Montoro- Orestes Quêrcia- Otto Lehmnnn- Làzaro
- Jo,é
11 cv - Holvídio Nunes- Pctrónio Portcllu - Mauro
Bcncvidcs- \vilson Gonçulvt!s- r\gcnor Muriu- Dinurtc Muriz Uarhota- Osircs Teixeira - ltallvio Coelho - Mendes Canale - Jc>Sé Freire - D•>mício Gundim - Milton Cubrul - Cunhu Lcilc Chaves- Mattos Leão- Evclásio Vieira- Lenoir VargusJ.inw- 1\luriln Paraisu- ~rnon de Mcllo- Luit Cuvalcnntc- (ltair Jlc,kcr- Daniel Krieger.

tiS JS JIORAS I! 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES

OS S/IS . .l't.'NAIJORES:

s,,·
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O SR. PRESIDENTE posé Lindoso) - A lista de presença
w.:usa o comparecimento de 4M Srs. Senadores. Havendo número rcgimc.:ntal. dcduro ahcrta a sc:ssào.

O Sr. i•'-Socrotilrio proccdorit à leitura do Expediente,
1: lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES Nos 732 E 733, DE 1977 '
PARECER No 732, DE 1977
Da Comlssio de Economia, sobre a Menuaem no 203, de
1977 (n' 319, de 1977, na oriaem), do Senhor Prnldente da
RepúblicM, propondo ao Senado Federal para que aeja autor!·
zada a Prefeitura Municipal de Marechal Cindido Rondon
(PR) a elnar em CrS 18.326.433,!0 (dezoito mllh6ea, treuntos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e trêt cruzeiro• e cinqUenta centavos) o montante de sua divida consolidada.
Relator: Senador Dlnarte Mariz
Sob exame o pleito da Prefeitura Municipal de Marechal Cândi·
do Rondon (PR), que objctiva contratar junto ao Banco do Estado
do Paranã S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação, a seguinte operação de crédito:
"A- Valor-CrS 18.236.433,50;
B- Prazos:
I -de carência: 6 meses após a conclusão das obras;
2- de amortização: 18 anos, pelo Sistema de Amortiza·
ções Constantes (S.A.C.);
C - Encargos:
I -juros de 6% a, a,;
2- corrcçilo monctâria idêntica à das ORTNs;
3 -taxa de administração: I% sobre o valor do empréstimo;
4 - taxa de abertura de crédito: 2% sobre o valor do
repasse;
D -Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM);
E - Destlnaçio dos recui'IOI: financiar a urbanização de
conjuntos habitacionais."

Outubro de 1977

troccntos c trinta c três cruzeiros c cinqUenta centavos), o montante
de sua divida consolidada, a fim de contratar empréstimo junto ao
Banco do Estado dn Paranâ S.A .. na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habiração - BNH, destinado ao financiamento dos serviços de urbanização de conjuntos habitacionais,
naquela localidade.
Art. 2o Esta resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1977.- Marcos Freire,
Presidente - Dlnarte Mariz, Relator - Otalr Becker - Auausto
Franco - Orestes Quircla - Lulz Cavalcante - Franco Montoro,
com restrições- Arnon de Mello.
PARECER N• 733, DE 1977
Da Comlulo de Constltulçio e Justiça, 110bre o Projeto de
Resoluçio n• 86, de 1977, da Comluio de Economia que "autoriza 1 Prefeitura Municipal de Marechal Cindido Rondon
(PR), 1 elevar em CrS 18.326.433,!0 (dezoito mllhões,treuntos e •inte e aels mil, quatrocentos e trinta e três cruzeiros e cinqUenta centavos) o montante de sua divida consolidada".
Relator: Senador Leite Chaves
Sob exame o Projeto de Resolução no 86/77, que o~jctiva autorizar a Prefeitura Munucipal de Marechal Cândido Rondon (PR) a
contratar empréstimo no valor de CrS 18.326.433,50 (dezoito milhões, trezentos c vinte c seis mil, quatrocentos c trinta c três cruzeiros c cinqUenta centavos), destinado a financiar a urbanização de
conjuntos habitacionais naquele Municlpio.
A matéria obedeceu as exigências das Resoluções nos 62 de 1975
c 93 de 1976, que regulamentam a matéria, ambas do Senado Federal.
No âmbito desta Comissão, nada hll que possa obstar a tramitação normal do projeto cm estudo, porquanto o mesmo é constitucional, jurídico e goza de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1977. - Daniel Krleaer,
Presidente, - Leite Chaves, Relator. - Nelson Carneiro - Wilson
Gonçalves - ltallvlo Coelho - Cunha Lima - Heitor Dias - Oito
Lehmann- Orestes Quércia- Helvldlo Nunes.
PARECERES N•S 734 E 735, DE 1977
PARECER N• 734, DE 1977

Da Comlulo de Economia, aobre a Menuaem n• 118, de
A matéria mereceu cuidadosos estudos das autoridades financei1977
(n• 357, de 1977, na orlaem), do Senhor Pmldente da
ras, cm face da situação prevista para o biénio 1977/1978, vez que
Rep~bllca, propondo ao Senado Federal, aeja autorizada a
confronto da receita e da despesa projetadas revelara a impossibilidaPrefeitura Municipal de Manaua (AM) a tlenr em
de de suportar os encargos do financiamento proposto.
CrS 7.098.139,00 (aete mllh6el, nonnta e oito mil, cento e
Em rccxamc, o Conselho Monctârio Nacional pronunciou-se
trinta e nove cruzeiros), o montante de sua dl•lda conaolldada.
favoravelmente à operação, não devendo os encargos oriundos da
mesma acarretar maiores pressões orçamcntãrias, nos próximos cxcrRelator: Senador Murllo Paralso
clcios, cm virtude do aperfeiçoamento do sistema tribut4rio, através
da cobrança mais intensa da divida ativa c a contenção de despesas.
O Senhor Presidente da RcpGblica encaminha ao exame do
No mérito, a urbanização de conjuntos habitacionais se enqua- Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no senti·
dra nas dirctrizcs e objctivos do Plano Nacional de Desenvolvimen- do de que seja a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amato, no tocante ao rcaparclhamcnto das pequenas c médias cidades, zonas, autorizada a elevar cm CrS 7.098.139,00 (sete milhões, novcn·
com alto potencial económico que respondam aos capitais investidos. ta c oito mil, cento c trinta c nove cruzeiros), o montante de sua diviAssim sendo, opinamos pela aprovação da matéria, nos termos da consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto a Caido seguinte:
xa Económica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado ao financiamento da implcmcn·
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 86, DE 1977
tação de obras no Centro Social Urbano, localizado no Porque X de
Autoriza a Prefeitura Municipal de Marechal Cindido Novembro, naquela Capitul.
Rondon (PR) a elevar em Cr$ 18.326.433,!0 (dezoito milhões,
2. O empréstimo a ser contraldo, tem as seguintes condições
trezentos e vinte e sei• mil, quatrocentos e trinta e três cruzei· gerais:
r011e cinqUenta centavos) o montante de sua dl•lda consolidada,
"A- Valor: CrS 7.098.139,00
B- Prazos:
O Senado Federal resolve:
i -de carência: da contratação até 31·3· 79
Art. lo 1:: n Prcfciturn Municipal de Marechal Cândido Rondon
2- de amortização: 12 unos;
(PR), nos termos do urtigo 2o da Resolução n• 93, de li de outubro
C- Encargos:
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar cm
I -juros de 6% a,a,, cobrados trimestralmente;
CrS 18.326.433,50 (dezoito milhões, trezentos c vinte c seis mil, qua·
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2- coneçilo monclária correspondente a 40% do Indico
de variaçllo das ORTN's, capitalizada no pcrlodo de carência
e cobrada, trimestralmente, no pcrlodo de amortlzaçllo:
D - Garantiu: !CM, com a intcrvcnlência do banco
dcpositàrio;
E - Datluçio doo recunoe: implcmcntaçilo de obras
no Centro Urbano, localizado no Parque X de Novembro,
cm Manaus (AM),"
3. A mat~ria ~ acompanhada da Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favoràvcl ao pleito da Prcfci·
tura Municipal de Manaus (EM n• 308/77).
4. Trata-se de operação a que, por força das disposições
contidas no artigo 2• da Resolução n• 93, de 11-10.76, do Senado Federal, nilo se aplicam os limites fixados no artigo 2• da Resolução
n• 62, de 28·10.75, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS c; portanto, considerada extra/Imite.
5. De acordo com os registras do Departamento da Divida
P6blica do Banco Central do Brasil, a situaçilo da divida consolidada
interna do municlpio apresenta-se conforme o quadro a seguir:
Vnll>t'
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6. A Caixa Econômica Federal considerou a operação de
sob exame, t~cnica c financiamento viável, enquadrando-se
As normas do FAS.
7. Na forma do parágrafo 6nico do artigo 2• da Resolução n•
93, de 1976, do Senado Federal, o pedido de autorização para a
opcraçilo de cr~dito, submetido pelo Senhor !'residente da Rcp6blica
Adeliberação do Senado Federal, cstfl devidamente instruido com o
parecer favorável do Conselho Monctflrio Nacional,
8. Cumpridas as exigências cnabclccidas nas normas vigentes c
no Regimento Interno, esta Comissilo conclui por aceitar a solicita·
çilo contida nli Mensagem do Senhor Presidente da RcpOblica, na
forma do seguinte:
cr~~~o.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 87, DE 1977
Autoriza a Prefellllra Municipal de Manaus- AM, a elenr em CrS 7.098.139,00 (sete milhões, noventa e oito mil,
cento e trinta e nove cruzeiros) o montante de sua dhlda conoolldada.
O Senado Federal resolve:
Artigo 1• E a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do
Amazonas, autorizada, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de
li de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar cm CrS
7.098.139,00 (sete milhões, noventa c oito mil, cento c trinta c nove
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada interna, a fim de
que possa contratar empr~stimo junto ACaixa Económica Federal,
por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado ao financiamento da implcmcntaçílo de obras no Centro
Social Urbano, localizado no Parque X de Novembro, naquela Capi·
tal,

çílo,
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Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua publica·

Sala das Comissões, 4 de outubro de 1977. - Marco• Freire,
Presidente - Murllo Paraloo, Relator - Franco Mtlntoro - Lulz.
Cnalcanto- Milton Cabral- Orestes Quircla- Aulfllsto Franco.
PARECER N• 735, DE 1977
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça, oobre o Projeto de
Resoluçio n• 87, de1977, da Comlssio de Economia que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a elevar em
CrS 7.089.139,00 (sete mllbPes, oitenta e nove mil, cento e trln·
la e nove cruzeiros) o montante de sua dblda conoolldada.
Relator: Senador Neloon Carneiro
Com o presente projeto de resolução da Comissilo de Econo·
mia, fica a "Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas,
autorizada, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de ou tu·
bro de 1976, do Senado Federal, a elevar cm CrS 7.089.139,00 (sete
milhões, oitenta c nove mil, cento c trinta c nove cruzeiros) o montan·
te de s~a divida consolidada, a fim de que possa contratar uma operação de empréstimo junto à Caixa Económica Federal, por conta do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado ao
financiamento da implementação de obras no Centro Social Urbano,
localizado no Parque X de Novembro, naquela Capital".
2. Com a edição da Resolução n• 93, de li ae outubro de 1976
- artigo 2• - que alterou a Resolução n• 62, de 1975, ficaram cxclufdas dos /Imites estabelecidos pelo art. 2• da Rcsoluçilo n•· 62, de
1975, as operações de crédito contratadas pelos Estados c Municl·
pios com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano- FNDU, do Banco Nacional da Habita·
ção - BNH, c do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, c, dessa forma, considerada cxtralimitcs.
3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do Se·
n~or Ministro de Estado da Fazcndn (EM n• 308/77),favorflvel ao
pleito da Prefeitura Municipal de Manaus- AM, tendo o Conselho
Monctflrio Nacional aprovado a presente operação cm sessilo de 14·
9·77.
4. No âmbito da competência desta Comissão, hfl a ressaltar
que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da Constitui·
ção, às normas legais (Resoluções n•s 62, de 1975, c 93, de 1976) c o
estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item 11).
S. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação
da matéria, uma vez que constitucional ejurfdica.
Sala das Comissões, S de outubro de 1977. - Daniel Krlqer,
Presidente - Neloon Carneiro, Relator- Leite Chaves - Wilson
Gonçalves - ltal!vlo Coelho - Cunha Lima - Heitor Dias - Otto
Lehmann- Orestes Quércla- Helvldlo Nune•.
PARECERES N•S 736 E 737, DE 1977

PARECER N.0 736, DE· 1977
Da ComissãD de Economia, sobre a Mensagem n.• 219, de 1977 (n. 0 358177, na. origem),
do Senhor Presidente da República, submetendo ao exame do Senado Federal, proposta do
&mhor Ministro de Estado da. Fazenda, para
que seja autorizado o PROCAPE -. Programa
Especial de Apoio à. Capitalização de Empresas
- Autarquia vineula.da. à SecretaJ:!a. dn. Fazenda
do !Estado de Su.nta Catarina - a elevar em
Cr$ 4.004.100,00 (quatro milhões, quatro mil e
cem cruzeiros), o mont:mte de sua divida consolidada.
.Relator: Senador Orestes Quércia

·Nos termos do urt. 42, Item VI, da Const!tul~ão, o
Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal a Exposição de Motivos n. 0 307,
de 1977, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
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relacionada com o pleito do PROCAPE - Pt·ogranla
Especial de Apolo à Capitalização de Empresb.s - Autarquia vinculada à Secretaria da Faz-enda ~"' Estado
de Santa Catarina, no sentido de elevar te,·.• porarlamente, em Cr$ 4.004.100,00 (quatro mllhõ""· quatro
mil e cem cruzeiros), os parâmetros flr..?rl•1s pelos
Itens II e III do art. 2.0 da Resolução r." 62, de
28-10-75, alterada pela de- n. 0 93, de ll-10-7ti, nmDas
do Senado Federal, a fim de que possa adq1•hir açõcs
de emissão da ALUSUD - Alumínio do Sul S.A., a serem subscritas por Investimentos Brasileiros S.A. ffiRASA.
As condições básicas da operação

2.

~ão

as se-

guintes:
"A- Valor: Cr$ 4.004,1 (em complementação à
Importância de Cr$ 4. 995,9 mil, Independentemente de autorização especifica do Somado Federal);

B - Prazo:
1 -

de amortização: 365 dias;

C -Garantias:

Fiança do Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A."
3. Face às disposições contidas no art. 2.o da
Resolução nP 62, de 28-10-75, com as a.ltere.ções Introduzidas pela de n.0 93, de 11-10-76, ambas do Senado· Federal, a dívida consolidada interna inLra.limite da Autarquia, de acordo com sua receita líquida
realizada em 1976, devld·a.mente corrigida até 31-3-77,
deveria conter-se nos seguintes limites máXImos:
"a.l montante global: Cr$ 17.485,8 mil:

b) crescimento rea.l anual: Cr$ 4.995,9 mil;
c) dispêndio anual máximo; Cr$ 3. 747.0 mll."
4. Para que a operação sob exame po:;~"'·#Ctl
var-sc há necessldacfe de autorl~ação especif!câ. do
Senado Federal, uma vez que, após a sua contratação,
o endividamento consolidado interno intrn.limite da
Autarquia em questão ultrapassará o teto que lhe foi
fixado pelos· itens II e III do art. 2.0 da Resolução
n.O 62, de 1975, conforme se verifica:
"I- Montante Global= Cr$ 9.000,0 mil;
II -Crescimento Real Anual Cr$ 9. 000,0 mil;
III - Dispêndio Anual Máximo = Cr$ 9.000,0
mil."
5. O orçamento da Autarquia, "para o !Jl·<Jsente
ex:erciclo, prevê a rea.llzação de receita da ordem de
Cr$ 195.602,8 mil da qual cerca de 67,09% se destinam a atender a investimentos com recursos próprios", tendo o Banco Central do Brasll considerado
que "a assunção do compromisso sob exame 11ão deverá acarretar à Instituição maiores pre~sões na
execução orçamentária dos próXImos exercícios".
6. O Conselho Monetário Nacional, em sedsão de
14-9-77, 11.0 apreciar o voto da Dlretorla de Banco
Central relativo ao presente pleito manifestou-se pela
aprovação do pedido formulado pelo PROC!\1'1!:.
7. Como se ve, para que possam, ser etetlvadas
llS operações sob exame, haverá necesSidade de autorização especifica do Senado Federal, uma vez que.
após os suas contratações, o end!vLdamento '""nsnlt ·
dado interno da Autarquia ultrapassará os limites qUe
lhe forem fixados pelos itens II e III do art. 2.o daResolução n.0 62, de 1975.
8. Cumpridas as eXIgências estabelecidas no
Regimento Interno e nos normas vigentes. COI>t:luirm:::

=

Outubro de 1977

por accltnr o pleito contido na Mensagem do Senhor
Presidente da Repúblico., na ror ma do seguinte:
PltOJ!E'I'O DE RESOLUÇAO N.o 88, DE 1977
A~torh·.:·t. tl. l~t\lí::A.PE -- I~rogcan&a Especial
de ApDio à Capitalização de Empresa., - Autarquia vinculada à. Secretaria da }'azenda. do
E:;;f.ado de. S_antn. Catarina - a realizar Qperaç:w de credito de Cr$ 4.004.100,00 (qua.tTo milhiWls, quatro mil e cem cruzeiros).

O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 É o PROCA?E -

Programa EspcctaJ de
Apolo à Capitalização dr: Empresas - Autarquia vinculada à Secretaria da Fazenda, do Estado de Santa
Catarina, autorizada a ele\'ar temporariãmente, os
parâmetro~ !lxados peJos itens II e III do nrL. 2.o da
Resolução n.0 62, de Z8 dé outubm de 1075, o.lterada
pela Resolução n. 0 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de realizar uma operação de compra de ações de emissão da Al.USUD Alumínio do Sul S.A., no "valor de Cr$ 4 004.100,00
(quatro milhões. quatro mil e cr:m cruzeiros), a serem subscrilas por Investimentos Brasileiros S.A. !BRASA.
Art. 2. 0 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1977. - MarCO!' Freire, Presidente Orestes Quércia, Relator Milton Cabral - M:urilo Paraíso - JLuiz Cavalcante
- Augusto Franco.
PARECER N. 0 737, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobt~ o i'rojeto de .Resoi11ção n. 0 SS, de 1977,
da Comissão de Economia que "a11toriza. o
PROCAPE - Progr~ Especial de Apoio à Capitali:,a.çã.O de Empresas - Autarquia vinculada
à Secretaria da Fa.2enda do Estado de Santa
Cata.rlna. - a elevar em Cr$ 4. 004 .lOMO (quatro milhões, quatro ~ e cem cruzeiros) o numtante de sua divida consolidada".
Relator: Scmador Heitor Dias.
Pelo presente Proje~o de Resolução apresentado
pela Comissão de Economia, ílca - att. 1.0 :..... "o
PROCAPE -~rogrr.ma Especial de Apolo à Capitalização de Empresas - _Autarquia vinculada à Secretaria da Fazep.da do Estado de Santa Catarina - autorizado a elevar os parâmetros estabelecidos. pelos
Itens II e III do art. 2.0 da RP.solução n.0 62, de
28-10-75, do Senaào Federal, alterada pela de n.0 93,
de 11-10-76, da mesma Casa do Congresso, a fim de
qu(; poss::. r~J.llzar uma operação de compra de ações
de missão da ALU'SUD - Alumínio do Sul S.A., no
valor de Cr$ 4. 004.100,00 (quatro m!U1ões, quatro mll
e cem cruzeiros) a serem subscritas por Investimentos
Brasllelros S.A. - !BRASA".
~. A Mensagem do Senhor Presidente à a Repútl!ca é acompanhada da Exposição de Motivos do Senhor Mlrilst.ro de Estado da Fll.l."nd;, e do parecer do
Conselho Monetário Nacional, lavorávels a rnedk!a
pleiteada pela Autarquia.
3. A Resoluçiiú n.~ 62, de 1U75, co1n a. rcda.ção
dada pelo nrt. 2. 0 da Rcsolu~-ão n. 0 OS, de 1976, ambas
do Senado Federnl, fixou p:::ra n divida consolidada
dos Estados e Munlciplos, novos parâmetros tendo em
•.r!Jt:l os seguintes limites máximos: n.) montante glooul; b) crcsclm.-nLo real u..nuul, c) dl~péndio anual
com a liquidação.
4. Para que a Autarquia possa efet!var a operação sob exame, haverá necessidade de' nutorlzaçfin esoJecif!ca do Senado Federal, na formn do disposto no
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parágrafo único do nrt. 3. 0 da Resolução n.o 62, de
1975, uma vez que, f!om a contratação, a dívida consolidada extrapolará os parâmetros fixados pelos itens
n e III do art. 2." da Resolução n.o 62/75.

Pelo exposto, recomendamos a aprovação da Mensagem nos
termos do seguinte

5. A Comissão de Economia examinou ampla e
pormenoriza.damP.nte o caso, tendo conc\l,lido por
apresentn.r projeto de resolução, atendendo a Mensa·
gem do Senhor Presidente da República.

Autoriza o Governo do Estado de Mln•s Geral• a elevar
em CrS 18.599.0!50.00 (dezoito milhões, quinhentos e novento
e nove mil e cinqUenta cruzeiro• ), o montonte de sua divido
consolidada.
O Senado Federal resolve:

6. No ànrblto desta.comlssão, há a ressaltar que
o proj cto ~bedeceu ao .disposto no art. 42, !tem VI, da
constitulçao, às normas legais (Resoluções n.os 62/75
e 93/76) e o disposto no Regimento - art. 106, item
II, e art. 100, !tem III>.

7. Ante o exposto, opinamos no sentido da nor·
mal. tramitação do projeto, uma vez que constitucional e jurídico.
Sala das ComiSsões, 5 de outubro de 1977. - Da·
niel Krieger, Preslden te - Heitor Dias Relator Nelson Ca.rneiro - Leite Chaves - W~n Gonçalves
- Italhio Coelho - Cunha Lima. - Otto Lehmann

- Orestes Quércia - Helvídio Nunes.
PARECERES N•S 738 E 739, DE 1977
PARECER N• 738, DE 1977
Da Comlnio de Economia, aobre a Menuaem n• llO, de
1977 (n• 354/77, na origem), do Senhor Presidente da Repdbll·
ca, propondo ao Senado Federal, para que aeja autorizado o
Governo do Estado de Mina• Gerais a elevar em CrS
18.5!19.050,00 (dezoito mllh6eo, qulnhentoe e noventa e nove
mil e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua divida conaollda·
da.
Relator: SeR~dor Milton Cabral
Com a Mensagem n• 220{77, o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado Federal pedido do Governo do
Estado de Mhtas Gerais, que objctiva contratar, junto à Caixa
Econômica Federal, com recurso do Fundo de Apoio ao Oesenvol·
vimcnto Social (FAS), a seguinte operação de crédito:
"A- V•lor: CrS 18.S99.0SO,OO;
8-Prazos:
I - de carência: 2 anos;
2 - de amortização: lO anos;

c - Encaraoa:
1 - juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente;
2 - correção monetária correspondente a 60% do lndi·

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 89, DE 1971

Art. I• !:: o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 2• dá Resolução no 93/16, do Senado Federal, autorizado a
elevar em CrS 18.S99.0SO,OO (dezoito milhões, quinhentos e noventa
c nove mil e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua divida
consolidadR, a fim de contratar empréstimo junto à Caixa Econômi·
c.a Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So·
cial (FAS), destinado ao financiamento da implantação de dezenovc
Centros Sociais Urbanos em Municípios daquele Estado,
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publica·
ção.
Saià das Comissões, 4 de outubro de 1917.- Marco• Freire,
Presidente, Milton Cabral, Relator - Murllo Parafao - Lulz
Cavalcante- Orestes Quércla- Au1usto Franco.
PARECER N• 739, DE 1977
Da Comlssio de Constltulçio e Juetlça, sobre o Projeto de
Resoluçio n• 89, de 1977, da Comlssio de Economia, que
"autoriza o Governo do Estado de Mlnu Gerais, a elevar em
Cr$ 18.599.050,00 (dezoito milhões, quinhentos e noventa e nove mil, e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua divida
conaolldada".
Relator: Senador Oito Lehmann.
Sob exame o Projeto de Resolução n• 89, de 1977, que "objctiva
autorizar o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar
empréstimo no valor de CrS 18.S99.0SO,OO (dezoito milhões,
quinhentos e noventa e nove mil c cinqUenta cruzeiros), destinado a
financiar a implantação de 19 centros sociais urbanos.
A matéria obedeceu as exigências da Resolução n• 62/1S e
93/16, ambas do Senado Federal que regulamentam a matéria.
No âmbito desta Comissão, nada há que possa obstar a trami·
tação normal do projeto em estudo, porquanto o mesmo é consti·
tucional,jurfdico e goza de boa técnica legislativa.
Saia das Comissões, S de outubro de 1977. -Daniel Krlo11er,
Presidente - Oito Lehmann, Relator - Nelson Carneiro - Leite
Chaves - Wllaon Gonçalves - Jtalfvlo Coelho - Cunha Lima Heitor Dias- Orestes Quércla- Helvfdlo Nunes.

PARECERES N•S 740 E 741, DE 1977
cc de variação da~ OR TN's, capitalizada no pcrlodo de carên·
cia c cobrada, trimestralmente, no perfodo de amortização;
PARECER N• 740, DE 1977
D- Gar11111las: Vinculação de quotas do Fundo de
Da Comloaio de Economia, oobre a Men111em n• lll, de
Participação dos Estados (FPE);
1977, (n• 3155, na origem), do Senhor Presidente da Repdblh:a,
E- Desllnaçio de rccunos: implantaçi!o de 19 centros
propondo ao Senado Federal, para que sejo autorizado o Gover·
sociais urbanos nos Municfpios de: Ubcraba, Montes Claros
no do Eetado do ParA a elnar em CrS 187.58l.J:U,OO (cento e
(2 unidades), Divinópolis, Jtuiutabu, ltubira, João Monlcva·
oitenta e sele mllhiles, qulnhentoe e ollenla e dole mil, trezento•
de, Caratlngu, ltaóna, Araxá, CurveJo, Formigu, Lcopoldi·
e vinte e quatro cruzelro1) o montante de sua divida con10ll·
na, Munhuaçu, Timótcio, lpatinga, Coronel Fabriciano. Po·
dada.
ço~de Caldus c Teófilo Otoni."
Relator: Senador Lulz Cavalcante
O Conselho Monetário Nacional, cm sessilo do dia 14·9·'11
pronunciou-se favoravelmente ao pleito por entendê-lo tl:cnlco e
Sob exame, o pleito do Governo do Estado do Pará que objellva
Onunccirutncntc viável.
contrntar junto ao Banco do Estado do Pará S.A .. este como agente
No mérito, o cmprctndimcnto se enquadra em casos unálogos financeiro do Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de
que têm merecido a acolhida da Casa, atê m;smo porque a Implanta• crédito:
çilo de centros sociais urbanos contribuem para o aumento da produ·
"A- Valor: CrS 187.582.324,00, correspondentes a
tividudc da milo·de·obra, com ampla repercussão sóclo·cconómlca
962.800 UPCs, de CrS 194,83 cada uma;
pura o Pu is.
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8- Prazos:
I -de carência: 20 meses:
2- de amortizoçilo: 196 meses;
C- EncQrl(os:
I -juros de 2% o,a.;
2- correçilo monetâria: de acordo com os !ndiccs du
vuria~ão das UPCs;
D- Garantias: Fundo de Participação dos EstadosFPE;
E- Destlnaçio dos recursos: construção de infro.
estrutura c aquisição de equipamentos comunitârios para os
conjuntos habitacionais a serem edificados pela COHAB do
Estudo do Purã."

O Conselho Monetârio Nacional, cm sessão do dia 14-9-77,
pronunciou-se favoravelmente à operação cm unâlisc, por considerAla técnica c financeiramente viável, não devendo os encargos da
mesma acarretar maiores pressões nu execução orçamentária dos
próximos exerc!cios.
No mérito, a construção de infra-estrutura c aquisição de
equipamentos comunitários se enquadram nos objctivos do Plano
Nacional de Desenvolvimento, no tocante ao reaparclhamento d:1'
médias c pequenas cidades, para um racional aproveitamento do
solo urbano.
Assim, opinamos pelo aprovação do materia, nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 90, DE 19?7
Autoriza o Governo do Estado do Par' a elevar em
CrS 187.58l.3loi,OO (cento e oitenta e sete milhões, quinhentos
e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro cruzeiro•) o
montante de sua divida consolidada.
O Senado Federal resolve:
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No dmbito desta Comi.são, nada hã que possa obstar a tramita·
ção normal do projeto, em estudo, porquanto o mesmo~ constitucio·
nu!, jurídico c goza de boa técnica legislativa,
Saiu dus Comissões, 5 de outubro de !977. -Daniel Krleaer,
Presidente - Helvrdlo Nunes, Relator - Oito Lehmann -Nelson
Carneiro - Leite Chaves - Wilson Gonçalves - ltalt.lo Coelho Cunha Lima- Heitor Dias- Oreatea Qufrcla.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai à
publicação. (Pausa.)
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, cm turno tínico, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 165, de 1977 (n•
263/77, na origem), de 1• de agosto de 1977, pela qual o
Senhor Presidente da República submete ao Senado •
escolha da Senhor Espedito de Freitas Resende, Embaixador
do Bi(i~il junt;) ao E~::~v Cidadr: do Vaticano, para, cumula!ivamcnte, exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à Ordem Soberana e Militar de Malta.
Item 2:
Discussão. cm turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 223, de 1977
(n' 359(77, na origem), de 26 de setembro do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete ao
Senado a escolha do Senhor Vasco Mariz, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel.
Item 3:

Art. I' !; o Governo do Estado do Parâ, nos termos do art. ~·
Dkuscào, cm turno único, do Parecer da Comissilo de
da Resoluçi\o n' 93(76, do Senado Federal, autorizado u ••ontMnr
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 227, de 1977
empréstimo no valor de Cr$ 187.S82.324,00 (cento c oitenta e sete
(n' 366(77, na origem), de 28 de setembro de 1977, pela qual
milhões, quinhentos e oitenta c dois mil, trezentos c vinte e qualro
o Senhor Presidente da República submete no Senado a
cruzeiros), junto ao Banco do Estado do Parâ S.A., na qualidade de
c,colha do Senhor Miguel Paulo José Maria da Silva
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH),
P;~,'anhos do Rio-Branco, Ministro de Primeira Classe, da
destinado ao financiamento da construção de infra-estrutura e aquisiCarreira de Diplomata, para exercer a funçào de Embaixador
ção de equipamentos comunitários para os conjuntos habitacionais n
do Brasil junto à República Federativa Socialista da
serem edificados pela COHAB daquele Estado.
lugosláviU.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
As maténas constantes da Ordem do Dia, nos termos da allnea
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1"177. -Marcos Freire, h do art, 402 do Regimento Interno, devem ser apreciadas cm sessilo
PreSidente - Lull C•nalcante, Relator - Milton Cabral - Murllo secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim
Par•I!IO- Oreste• Quércla- Auauoto Franco.
de ser mantido o preceito regimental,
PARECER N• 741, DE 1977
(tl sessiio torna-se secreta à: 18 horas e 35 minuto: e volta
a
ser
públlra às 18 horas e45 mlnuros.)
Da Comlssio de Conotltul~io e Justiça, !!Obre o Projeto de
Resoluçiio n• 90, de 1977, dn Coml•do de Economia, que
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Hâ orador inscrito.
"autorlu o Go>erno do Estado do Pari, a elevar em
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro,
CrS 187,582.314,00 (cento e oitenta eatte mllhilea, quinhentos
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ, Pronuncia o see oitenta e dois mil, trezentos e •lnte e quatro cruzelr"') o
guinte
discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
montante de ou• divida con!OIId•d•",
Ultimamente a impr~nsa brasileira focalizou com grande destaque o descalabro a que chegamos no tocante ao sistema ferroviário
Relator: Senador Helvldlo Nuneo,
brasileiro. A Rede Fcrroviftriu Federal fez levantamentos minuSob exume o Projeto de Resolucilo n• 90, de 1977, que objctivu ciosos, por exemplo, sobre o terr!vcl problema do transporte suburautorizar o Governo do Estado do Pará a contratar empréstimo no bano na cidade do Rio de Janeiro, mostrando a necessidade de
valor de Cr$ I87.582.324,00 (cento c oitenta c sete milhões, quinhen- amplos recursos financeiros c decidida açilo durante uma d~cada
tos e oitenta e dois mil,trezentos c vinte c quatro cruzeiros) destinado para que o problema venha a ser solucionudo.
ao financiamento da construçilo de infr~-cstrutura e aquisição de
Os prcjuizos do Brasil pelo desacerto ferroviârio silo incalculâ·
equipamentos comunitãrios para conjuntos habitacionais a serem veis e se agruvarilo sempre mais, desde a eclosão da crise encrg~tlca,
edificados pelu COH.<, Bdo ~stnd •. do f'urd.
Dcsgn1çadamcntc, pouco se tem feito no sctor, onde o caos aumenta
A matcrw obcd•ceu as cxigcnctn• das Resoluções n's 62/7~ e 11 cada an,, Som dúvida, a questão é complexa, demanda tempo e re·
93/76, amba,< do Senado Federal, que regulamentam u Matcnn.
clama rccurso3 financeoros muito elevtldos, De outro lodo, nlngu~m
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contestará a necessidade imperiosa c urgente de enfrentarmos com
acerto c decisão problema de tamanha importância para o futuro dcs·
te pais, No entanto, nunca se encontram recursos para o problema
fcrrovillrio.
A diflcil situação a que chegamos é fruto de muitos anos de
erros c desinteresse, a administração atralda para empreendimentos
mais fáceis, mesmo que perdulários, Há mais de uma d~cada só
temos tido desativaçõcs de ramais ferroviários, apontados como
antieconõmicos, que silo suprimidos implacavelmente, sem a mlnima
contemplação para os imensos prcjulzos disso decorrentes, Os
técnicos c burocratas revelam desconhecer que serviços como esses
podem ter carlttcr social que imponha sua existência mesmo que à
custa de prcju!zos. O pior ê que a supressão de tantos ramais batizados de anti·cconômicos não reduziu cm nada o gigantesco c
sempre crescente prcjulzo da Rede Ferroviária Federal. Em
contrapartida, regiões inteiras ficaram desprovidas do meio de
transporte de que dispunham, às vezes desde o tempo do lmp~rio,
sem sequer a construção de rodoviais que as livrassem de uma
autêntica condenação ao isolamento, E centenas de milhares de
pessoas foram privadas do (mico meio de transporte accsslvel de que
dispunham.
Sr. Presidente, hoje, não se tem mais dúvida do erro imenso que
foi essa afoita supressão de ramais ferroviários. Inclusive porque isso
se deu sem que, antes, se assegurasse às regiões por eles servidas de
outro meio de transporte, como a construção de boas rodovias. Os
prcjulzos cconômicos c sociais foram enormes c hoje silo
reconhecidos por todos.
No entanto, ainda se insiste nessa solução tilo simplista quanto
falsa. E a Rede Ferroviária Federal estA dcsativando o ramal Santa
Cruz-Mangaratiba, Da rcgiilo, me vêm protestos em grande número,
justificados com argumentação irrefutável c que nilo pode ser ignorada pelo Governo, que tem o dever màximo de zelar pelo bem·
comum. Como sempre, os menos afortunados, os trabalhadores
humildes é que serão os grandes sacrificados.
A paralisação do trem que faz o trajcto Santa Cruz-Magaratiba
nilo inOuirâ cm nada para atenuar o colossal deficit da Rede
Ferroviária Federal, nem para reduzir o caos ferroviário brasileiro.
Mas, sem qualquer dúvida, atingirá profunda c violentamente, social
c economicamente, uma região que merece especial atenção por par·
te do Governo. Eis porque, cm nome da população daquela região,
apelamos ao Presidente da Rcpllblica, Ministro dos Transportes c
Presidcnt.. da Rede Ferroviária Federal para que a ameaça nilo se
consuma, cm beneficio de populações que merecem muito mais do
Governo, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Nada mais havendo a
:ratar, vou encerrar a sessi!o, designando para a scssilo ordinllria de
•manhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•02, DE 1977
(tramitando cm conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n• J06/76)
Votuçilo, cm turno único, do Projeto de Lei da Cdmnra n• 02,
c 1977 (n• 3,071-B/76, na Casa de origem), que declara feriado
acional o dia 12 de outubro, tendo
PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comissões:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicinde;e
-de Eduaçio e Cultura, favorável.
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 306, DE 1976
ramitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Cümat·a n• 02/17)
Discuss~o, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
306, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que considera
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ferindo nacional o dia consagrado n Nossa Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil, tendo
PARECERES, sob n•s 528 c529, de 1977, das Comissões:
-de Constltulçio e Juatlp, pela prejudicialidndc; c
-de Educ1çio e Cultur1, pela prcjudicialidadc.

-3Votação, cm turno único, do Requerimento n• 362, de 1977, do
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando .a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, da conferência proferida pelo Ministro Ncy
Braga, na Escola Superior de Guerra, no dia 22 de setembro de I 977,

-4Votação, cm turno úntco, dos Requerimentos n•s 383 c 384, de
1977, do Sr, Senador Murilo Paraiso c outros Srs. Senadores c da Comissão de Educação c Cultura, solicitando a rcalizaçilo de scssilo
especial do Senado Federal destinada a homenagear Edson Arantcs
do Nascimento.

-5Discussilo, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 78,
de 1977 (n• 3.294-C/77, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede pensilo especial a Nair Viana
Café, vitima de torpcdcamento do navio Afonso Pena, durante a
Segunda Guerra Mundial, tendo
PARECER, sob n• 723, de 1977, da Comissão:
-de Flnlllps, favorável.

-6Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 79,
de 1977 (n• 3.444-B/77, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede pensão especial a Amarina de
Loyola Pessoa, tendo
PARECER, sob n• 724, de 1977, da Comissão
-de Flnancu, favorllvc!.

-7Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 84,
de 1977 (n• 4.071-B/77, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede promoção, pelo principio de
bravura, ao 2•-Sargento do Edrcito Silvio Dclmar Holcnbach, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 725 c 726, de 1977, das
Comissões:
-de Seturanp Naclon1l; c
- de Fln111çu,

-8Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 173, de 1975, do Sr. Senador Franco Montoro, que restabelece,
cm favor do aposetando que tenha retornado à atividadc, o direito
de receber os bcncflcios decorrentes da legislação sobre acidentes do
trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 9 a 11, de 1977, das Comissões:
-de Conslltulçio e Justiça, pela constitucionalidadc,juridicida·
de c, no m~rito, pela aprovação;
-de Lealsl1çio Social, favortlvcl: c
-de Flnanç11, favorável,

-9Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 142, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que regula a
indenizaçi!o à dependente, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 522, de 1976, e 321, de 1977, das
Comissões:
-de Constltulçio e Justlç1, favorável; c
-de Lealsl1çio Socl1l (exame solicitado cm Plcntlrlo),
declarando que a mat~rin ni!o ~de sua competência regimental.
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-10Discussào, em primeiro turno (upreciução preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art, 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 40, de 1976, do Sr. Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre o processo de fisculizuçi\o pela Ciimara
dos Dcpuwdos e pelo Senado Federal, dos atos do Poder Executivo e
os da administração indireta, tendo
PARECERES, sob n•s 214 e 598, de 1977, da Comissilo:
-de Conotltulçilo e Juotlça - 1• pronunciamento: pela
inconstitucionulidade, com voto vencido dos Srs. Senadores Nelson
Carneiro e Dirceu Cardoso; e 2• pronundamento (rcexame solicitado
cm Plenário): rutificando o seu parecer anterior.
-11Discussi\o, em primeiro turno (apreciaçilo preliminar da
constitucionalidade c juridicidade, nos termos do art. 296 do Regi·
menta Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 125, de 1977, do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que amplia os efeitos da Lei n• 3,577,
de 4 de julho de 1959, para que a iscnçilo nela prevista alcance os
sindicatos, nas condições que especifica, tendo
PARECER, sob n• 557, de \977, da Comissilo:
-de Con•tltulçilo e Ju•tlça, pela inconstitucionalidade e
injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estâ encerrada a
sessão.
(Uvanta·se a sessão às /8 horas e 50 minutos.)
PORTARIA N• 154, DE 1977
O Primeiro-Secretário, no uso das atribuições que confe·
re o artigo 453, §§ J• e 4• da Resolução n• 58, de \972, resolve desig·
nar Aloísio Barbosa de Souza, Assessor Legislativo, Luiz Carlos Le·
mos de Abreu, Diretor da Subsecretaria Financeira, e Zu\eika de
Souza Castro, Técnico Legislativo, Classe "C", para, sob a presidên·
cia do primeiro, integrarem a Comissão de Inquérito Administrativo
incumbida de apurar as causas do acidente havido com o automóvel
do Senado, placa OF-5359, dirigido p-.\o servidor Auréo Sã Mirnn·
da, Artífice Especializado, Classe "B", Referência 20, da Cutegoria
de Mecânica, do Quadro de Pessoal CLT, bem como avaliar os danos sofridos pela viatura.
Senado Federal, IS de setembro de \977. -Senador Mendn
Canlllc, Primeiro-Secretário.
CONSULTORIA-GERAL
PARECER N• 74, DE 1977
Sobre consul!u formu\uda pelo 0\retor da Subsecretaria
Financeira, re\acl•• it apllc•çiio do artigo 31 da Lei n' 6,439, de
1•·9-77.
O Senhor Diretor da Subsecretaria Financeira formulou consulta sobre a exclusão, em fo\hu de pagamento dos aposentados do
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Senado, do desconto de 5% a favor do lPASE, tendo em vista as dis·
posições da Lei n• 6.439, de 1•·9·77. O Senhor Diretor-Gera\ solicita
o exame da matéria por esta Consultaria.
II O Decreto-lei n• 3.347, de 12·6-194\, que instituiu o regime
de beneflcios de fami\ia dos segurados do lPASE, considerou obrigatoriamente segurados daquela Autarquia todos os funciôiíários
públicos civis da União, e, em seu artigo 7•, para atender aos ençar·
gos criados, estabeleceu para os segurados a contribuição compulsória de 5%, a ser satisfeita mediante desconto em folha de pagamento.
iii As disposições referidas têm aplicação aos funcionârios do
Senado, órgão da União, conforme. estabelece o, Estatuto Consti·
tucional. Assim, vem o Senado, em cumprimento à legislação vigen·
te, descontando em folha de seus servidores, atívos e inatívos, a
contribuição de 5%, a favor do lPASE.
IV A Lei n• 6.439, de 1•·9·77, que institui o Sistema Nacional de
Previdência e Assistência Social, determina a extinção do IPASE
com a implantação do novo sistema, a cujos órgãos, INPS,
\NAMPS, lAPAS, DATAPREV, serão distribuídos os direitos,
obrigraçõcs e patrimônio do IPASE, conforme sejam atribuídas em
regulamento as aluais competências deste.
V Estabelece ainda a Lei n• 6.439, em seus artigos 31 e 34:
"Art. 31. Os servidores públicos civis aposentados da
União e de suas autarquias ficam isentos de contribuiçilo para a previdência Social."
"Art. 34. Esta 'lei entrarâ em vigor no primeiro dia do
mês seguinte ao de sua publicação."
Assim, as normas legais e regulamentares pertinentes às contribuições previdenciárias dos servidores da União foram modificadas
pela lei nova, no que diz respeito aos aposentados, ficando nessa
parte revogadas, consoante principias estabelecidos pelo parâgrafo
1• do art. 2• da Lei de Introdução ao Código Civil. O artigo 31 da
Lei n• 6.439, abrindo exceçilo ao sistema vigente, isentou de contri·
buições pura a previdência social os servidores públicos civis aposentados. Entre estes se incluem, como jâ referido, os funcionários
aposentados do Senado.
VI Considerando que a Lei n• 6.439 foi pubiiçada no Dldrlo Ofl·
cial de 2·9·77, e tendo em vista seu artigo 34, acima transcrito, o dles
a quo de <Ua vigência é I• de outubro corrente, Assim, conclui esta
Consultoría que o Senado, através da Subsecretaria Financeira, deve
excluir da folha de pagamento dos seus servidores aposentados, e a
partir do corrente mês, os descontos que vinham sendo feitos a favor
do lPASE.
Brasília, 4 de outubro de \977. Figueiredo, Consu\tor·Geral.

Paulo Nunes Au1usto de

ATA DA COMISSÃO
COMISSÃO DE ECONOMIA
:!2• REUNIÃO (EXTRAORDINARIA), REALIZADA
EM 4 DE OUTUBRO DE \977

Silo \idos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres constan·
tes da pauta dos trabalhos:
Pelo Senador Mur\lo Paralso:

Ãs de7.mcis horas e trinta minutos do dia quatro de outubro de
mil novecentos c setenta c sete, na Sala de Reuniões, atrás do Plrmú~
rio, sob a presidência do Sr, Senador Marcos Freire, reúne-se, extru·
ordinariamente, a Comissi\o de Economia, com u presença dos Srs.
Senadores Murilo Puruiso, Luiz Cavalcante, Milton Cabral, franco
Montoro, Orestes Quércia c Augusto Franco.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado·
rC\ Arnon de Me\lo, Vasconcelos Torres, José Guiomurd, Otuir Be·
eh er, Duwrte Muriz c Roberto Suturnino.
fi lida c 11provada, por unanimidade, a Ata da rcunli\o 11ntcrior.

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de
Rcso\uçilo à Mensagem n• 2\8, de \977, do Sr. Presidente da Repú·
biica, propondo ao Senado Federal, pura que seja autorizada a Prc·
feitura Municipal de Munaus (AM) a e\evur em CrS 7,098.139,00
(sete milhões, noventa e oito mil, çento e trinta e nove cruzeiros) o
montunte de sua divida consolidada,
Pelo Senador Orestes Quérda:
Parecer favorâve\, nos termos do Projeto de Resoiuçilo que
oferece à Mensagem n• 2\9, de 1977, do Sr. Presidente da Repúbll-
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ca, propondo ao Seaado Federal, para que seJa autoriZildO o
PROCAPE- Programa Especial de Apoio à Capitalizaçilo de Em
presas- Autarquia vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado de
Santa Catarina - a elevar cm CrS 4.004.100,00 (quatro milhões,
quatro mil c cem cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Pelo Senador Milton Cabral:
Parecer favorável à Mensagem n• 220, de 1977, do Sr. Prcsidcn·
te da República, propondo ao Senado Federal para que seja autoriza·
do o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar cm
CrS 18.S99.0SO,OO (dezoito milhões, quinhentos c noventa c nove
mil, cinqUenta cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, con·
cluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
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Pelo Senador Lulz Cnalcante:
Parecer favorável, na forma do Projeto de Resolução que
apresenta à Mensagem n• 221, de 1977, do Sr. Presidente da Rcpúbli·
ca, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizado o Govcr·
no do Estado do Pará a elevar cm CrS 187.582.324,00 (cento c oitcn·
ta c sete milhões, quinhentos c oitenta c dois mil, trezentos c vinte c
quatro cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu,
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que li·
da c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

. .. :·.
'

...

sua
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LIDERANÇA DA ARENA
E O" MAIORIA
LI dor
Eurico Retende

Pmident11

3•-Socretdrlo,

Potrónlo Portolla (ARENA - PI)

Honrlquo do La Rocquo (ARENA- MA)

Vico-Lidor"
Holtor Dlo1
HoMdloNunoo
José Sarnoy
Mallol Lo~o
Osires Teh(llra
Otta lohmonn
Saldanha Dorzi
Virglllo Tóvaro

1•·V1Co-Pmldonto,
o(t.Secretório1

Jaw Undooo ("REN"- A.M)

Ronato Franco (ARENA- PA)
2'·Vico-Prooldonto,

LIDERANÇA DO MDB
E DA MINORIA
LIdor

Amaral Poixato (MDB- RJ)
Suplontn do Socretdrio•

franco Montara

1•·Socretório,
Mondos Cana lo (ARENA- MT)

Vico-Lidoros
Roberto Saturnlna

Ahovir loal (ARENA- AC)

Itamar Franco

Evandro Carreira (MDB- AM)
29•5eCrwfdriOI

Gilvan Rocha
lózaro Barbaza
Danton Jobim

Otair Beckor (AREN"- SC)
Braga Junior (ARENA- AM)

Mauro Bonovidos (MDB- CE)

COMISSOES

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7mombros)

Diroton JoM Soares do Olivoira,Filho
Local, Anoxa 11- Térreo

COMPOSIÇÀO
Presiden'-.1 Dinartl Mariz
Vice-Prnident11 Evandro Carreira

Tolofonos, 23·62.U o 25·8505- Ramais 193 o 257

Suplontos

Titulares

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

ARENA
1. Saldanha Dorzi

1. Heitor Dias
2. Jarbas Passarinho
3. Dinarte Mariz

Cholo, Clóudio Ca~os Rodriguos Costa

~-

Local. Anoxa 11- Térroo
Tololan01 25·8505 -Ramais 301 o 313

S. Braga Junior

2. Jose Sarney

3. Otalr Bockor

Teotanio Vilela
MDB

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreiro
As~stente,

1. Evelósio Vieira
2. Gilvan Rocha

Lida Fornrira da Rocha- Ramal312

Reuniõtsz Terça1-feiras, à1 10z00 horas

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)

Local• Sala "Clc!vis Bovilc!cqua"- Anoxa 11 - Ramal623

(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15 mombroo)

COMPOSIÇAO

COMPOSIÇAO
President11 Daniel Krieger

Presidente1 Agenor Maria

1•·Vico-Presidonll• Acclaly Filho

Vic.. Prnidenfll Otoir Btcker
Suplentes

Titulares

ARENA
1. Otalr Bockor

1. Dinarto Mariz

Benedito Ferreira
3. hallvio Caolho

2. Saldanha Dorzl
3. Mattos Le6o

2,

.C. Murilo Parai.o

.5. Vasconcelos Torm

As~stonto,

Suplontn

Titulares
ARENA
1. Accialy Filho
2. Gustavo Capanoma
3, Daniel Kriegor

1. MaHos~o
2. Lenoir Vergas
3. Arnon do Mollo

4, Eurico Rezende
S. Heitor Dias

4, Vaac:ancelos Torres

6,
7,
8.
9,

S. Milton Cabral
6. Benedito Forrolra

Helvidia Nu.,..
Wiloon Gonçalltallvia Caolho
Otto Lohmann

10, cnires Teixeira

MDB
1. Agonor Maria
2. Roberto Satumlno

2'aVice-Prasidenttl IAite Chaves

1. 1\daiborta Sono
2. Evelósio VIeira

Clc!udio Carlos Rodrigues Costa- Ramais301 e 313
Reuniões1 Torças·folras, às 10,30 hora•
Loca h Sala "Cióvi• BeYIIácqua" -Anexo 11 - Ramal 623

MDB

1. Dirceu Cardoso
2. Loite Chaves
3. Nelwn Carneiro
~. Paulo Brossard

1. Franco Montoro
2. Lcizaro 6arboza
3. Cunho Lima

S. Oreatos Querela
Aulstentez Maria Helena Bueno 8rand6o- Ramal305
Reunl6es~ Quartas-feiras, às lOzOO horas

Local. Sala "CI6vls Bovlldcquo" -Anexo 11 - Romal623
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)

(11 membros)

(9membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidentes Jo6o Calmon
Vlco·Presldentoo Eveláslo Vieira

Prdsidentoo Wilson Gonçalves
Vic..Presldenttl itamar Franco

Suplontu

Titulares
Suplentes

Titulares
4RENA

1.
2.
3.
4.
S.
G.

7.
8.

1. Augusto Fronco
2. JouSamey

Heitor Dias
Murilo Parai10
CaHeto Pinheiro
O:!rc.• T1o1l~~:eira
Saldanha Derzl
Wilson Gonçalves
VirgUlo Távora
Aloxandro Costa

3. Braga Junior
4. Aitovir Leal

S. Lulz Cavalcante

ARENA

1. Holvldio Nunos

1. Tarso Outra
2. Gustayo Capanoma
3, João Colmon
4. Oito Lehmonn
5. Jarbas Passarinho
6. CoHote Pinheiro

2. Ruy Santos

3. Arno~·de Mello
4. 1-laitor Dias

MDB
1. Franco Mantoro

1. Evelásio Vieira
2. Paulo Brossard
3. Adalberto Sono

MDB
1. Jicmor Ffanco

1. Evandro Carreira

2. Lázaro Borboza
3. Adalberto Sono

2. Nelson Carneiro

2. Itamar Franco

As$istente. C/eide Mario B. F. Cruz- Ramal 598
Reunic5es: Quintas·feiras, às 10.00 horas
LCtc:ah Sc:a "Clóvis Bevilé:qua"- Anexo 11- Rarnal 623

Auiotenteo Ronoldo Pacheco de Olivoira - Ramal 306
Reunilles: Quintat·fairas, às 10100horas
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anoi<O 11- Reunais 621 e 716

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF)
(17 membros)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Paulo 0rO$'oOõd
Vico·Prosidonte• Damfcio Gondim

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE)
(11 membros)
Titularu~

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente, Marcos Freire
Vice-Presidentea Vasconcelos Torres
Titulares

Suplentes
ARENA.

I. Mihon Cabral
2. Arnon de Mello
3. Jos6 Guiomord

1. CoHitl Pinheiro

2. Augusto Franco

3. Jou Sarnoy
4. Domle/n C'ondl:n
5. Jorbos Pa11arinho

4. tvi: Cevei"'"~"
S, Murilo Poroiao

6, Vasconcelos Torres
7. Dinarto Mariz
8, Otoir Beckor

MDB
MDB

1·. Franco Montoro
2. Marcos Freire
3, Roberto Saturnlno

1. Cat1ale ?inhoiro
2. Heitor Dias
3, Lourivol Baptista
4. Daniel Krioger
.5, Jou Guiomard
6, Jos6 Sorney
7. Saldanha Dor~l

1. Teot6nio Vilela
2. Alexandre Costa
3. Wilson Gonçalves
4. Domicio Goll!m
S. He/vidio Nunos
6. lonoir Vargas
7. MaHos Leão
B. Ruy Santos
9. Braga Junlor
10. Tarso Outra
11. VirgUlo Távora
12. Mogolháos Pinto

1. Agonor Maria
2. Orostll Qu'rc/o

Anlstonteo Daniel Reis de Souza- Ramai67S
Reunl6o11 Quartas·felnu, c!:lsl0130 horas
'local! Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Romals621 o 716

1. Paulo Bro11ord
2. Evolóslo Violro
3. Gllvon ·Rocha

1. Donton Jobim
2. Dirceu Cardoso
3. Evandro Carreira

4. Roberto Saturnino
S. Cunho Limo

Asslstenteo Cánd/do Hlppertt- Ramol676
Reunl6os, Qulntas·felras, às 9.00 horas
Local o Solo "Clóvis Sevlldcquo" - Anexo 11- Ramal 623
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(9 membros)

(15 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇ.I.O

Presidente, Jené Freire
Vice·Prosidente, Orestes Qu,rcla
Titulares

Presidente• Mogalh6os Pinto
1'·Vice·Presidonto• Saldanha Dorzi
2'·Vice·Presidente, Nelson Carneiro

Suplentes
ARENA

Jessé Freire
Ruy Santos
lenair Vargas
Jarbos Passarinho
Louri>aiBaptísto
6. Accioly Filho

1.
2.
3.
-4.
5.

1. Braga Junlor
2. Virgllio Tóvoro
3. Osirll Teixeira
4. Domlclo Gondlm

ARENA

1. Accloly Filho
2. Fausto Castolo·Branco
3. Holvldío Nunos

1. Magalhdos Pinto
2. Alexandre Costa
3. Virgilia Távora

MDB
l. franco Montara
2. Orestes Quércia
3. Nelson Carneiro

Suplontos

Titulares

1. Lázaro Borboza

4. Jeu6 Freire

2. Cunho Lima

5. Arnon de Mello

AJsistonte, Daniel Rois do Souza- Romai67S
Reuni6e11 Quintas·ftiras, tu ll100 horas
Local; Sala "Clóvis Bovílácquo"- Anexo U-' Ramal623

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME)

6.
7.
8.
9.

4. Domlcio Gondlm
S. Jarbas Passarinho
6. Luíz Cavalcanto

Saldanha Dorzí
Josl Sarney
Jo<lo Calmon
Augusto Franco

1O. Otto Lohmann
MDB

(7 membros)
COMPOSIÇ.J.O
Presidentes Jarbas Pa11arínho
Vice·Presidente, Luiz CaYOicante
Titulares

Suplentes

1. Donton Jobim
2. Gíl•an Rocha
3, Itamar Franco
4, Leite Chaves

1. Marcos Freire
2. Paulo Brossard
3. Robtrto Saturnlno

S. Nelson Carneiro

ARENA
1.
2.
3.
•·
5.

Mílton Cabral
Domlcío Gondím
Arnon de Mello
Luiz Cavalcante
Jarbas Panarinko

2. Murifo Paraíso

A11ístente• Cdndido Hippertt- Ramal '676
Reuni6es: Terças·feiras, às 10,30 horas

3. Vírgllio Távora

Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

1. JoM Guíomard

MDB
1. Gílvon Rocha
2. franco Montara

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS)
(7 mombros)

Anistente1 Ranaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306
Reuni6os: Quartas•feiros, às 10 100 horas

COMPOSIÇ.I.O

local! Solo "Rui Sarboza"- Anexo 11- Ramais 621 t 716
Presidente, Ruy Santos
Vict·Presidente, Altevir Leat

COMISSÃO OE REDAÇÃO - (CR)
(5 membros)

Titulares

COMPOSIÇÃO
Presidente, Adalberto Sono
Vice·Presidento• Helvldio Nunes
Titulare~

Suplentes
ARENA

1. Helvidio Nune~
2. Otto lehmann
3. Saldanha Derzí

1. Vírglllo Távora
2. Arnon do Mollo
3, Jorbas Pa11arinho
MDB

1. Danton Jobim
2. Adalberto Sena

1, Dirceu Cardoso

Asshtente, Maria Carmen Castra Souza- Ramal 13.4
Reuniões, Qulntas·foiras, às 12,00 horas
local! Sola "Cióvi, Bovilócquo"- Anexo 11- Roma\623

Suplentes
ARENA

I. Altovir Leal

1. Saldanha O.rzi

2. Ruy Santos
3, Cattete Pinheiro
A, Fausto Castelo-Branco
5. Lourlval Boptisto

2. ltallvlo Coelho
3. Osiros Teixeira

MDB
1. Adalberto Sono
2. Gllvon Rocha

I. Benjamim Faroh
2. Cunha Limo

AIIÍitonto, L6da Ferreira da Rocha- Romal312
Reunl6es1 Qulntas·felras, às 11,00 horas
Local, Sala "Rui Borboso"- Anexo 11 -Ramais 621 e 71 o
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PÚBLICAS- (CT)

(7membros)

(7 membros)

COMPOSIÇÃO
President11 Milton Cabral
Vlce·Presldentll Augusto Franco
Titulares •

COMPOSIÇÃO
Presidente, Lourlval Baptista
Vice·Presldentes Ale•andre Costa

Suplentes
ARENA

1. José Guiomard
2. Vasconcelos Torres
3. Virgílio Tóvora

.c,

Qulnla·felra 6 5-jll

1. Alexandre Costa
2. Braga Junlor
3. Dlnarto Mariz

Suplente~

Titulares

ARENA
1. Alexandre Costa

Augutto Franco

1. Oito lehmann
2. TootOnlo Vilola
3. Wilson Gonçalves

2. Luiz CoYalcante

5. Milton Cobro\

3. Braga Junlar
~- Lourivol Baptista
5. Matt01 LeOa

MDB
1. Adalberto Sena
2. Benjamim Farah

1. Agtnor Maria
2. Dirceu Cardoso

MDB
1. Ló•aro Barbaza
2. Robor!o Sotumlno

1. Evondro Carreira

Assistente• 1.6da Ferreira da Rocha - Ramal 31 2
Reuniões, Quartps·feiras, eh 9t00 horas
l'Ocal, Sala "Rui Barbosa"- Anoxo 11- Ramais 621o716

2. Evolósio Vleira

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL- (C.SIC}

Aulstentll Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuni6es1 Terços-feiras, às 10,00 horas
Local! Sala "Rui Barbosa11 - Anexo 11- Ramais621 • 716

(7 membros)

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQU~RITO

COMPOSICÀO
Presldonto1 Benjamim farah
Vice·Prasldenfet l.enoir Vargas

Titulares

Comissbes Temporários

Sup\ontos
ARENA

1. Lenpir Vargas
2. Acéioly Filho

Chef11 Ruth do Souza Castro
local. Anexo 11 - Térreo
Tolefonoo 25·8505 - Ramal 303
1) Com1ssões Temporórias para Projetas do Congreuo Nacional
2) Comissões Temporárias para Apreciaçllo do Vetos
3} Comissóes Especiais e de lnqu,rito, e
4) Comissóo Mista do Projeto de lei Orçamentária (art. 90 do Roglr.\ont~
Comum).

1. Aloxandro Casta
2. Gustavo Capanoma
3. Maltas Loao

3. Augusto Franco

4. Heitor Dias
5. Saldanha Derzl
MDB
1. Benjamim Farah
2. Itamar Franco

1. Danton Joblm
2. lózaro Barboza

Assistentes de Comissóes, Haroldo Pereira Fernandes - Roma! 67~;
Aliou de Oliveira- Ramal 67~: Cleido Maria B. f: Cruz- Ramal 598:
Mouro Lopes do Só- Ramal310.

Anlstent11 SOnia Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuniõe1: Quintas-feiras, às 9t00 horas
local• Sala "'Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1977
HOR.IS

TERÇA

5 A L AS

A!ISISnNTE

HOR.\S

QUINTA

S A L AS

ASSIS:'EN'rE
~~

c.:.

Rtl~ BARBOSA
Ramaio - 621 • 716

HONALilO

09100

C.F,

CLOVIS BEVIUC,uA

C.A.R,

CL~VIS BEVIL.(CQUA
Ramal .. 623

U:DA

091)0

c.s.F.c.

HUY BARBOSA
Ramuu - 621 e 716

SOIIIA

c •••

CLCIVIS BEVIL.(CQUA
Ra..1 - 62)

CL.(UDIO
COSTA

C.E.e.

CLOVIS BEVIL.(CQUA
RAmu.l - 62J

CU:IDE

10:00

RtlY BARBOSA

CI.NOIIlO

C.D.P.

HUY BARBOSA
Rnn A~ a - 621 e 71

RONALilO

C. L. S.

CLOVIS BEVIUC~UA
R..,.l • 623

DAII!EL

RUY BARBOSA

U:DA

10:00

101)0
C.R.B.
HOP..IS
09100

I;~ARrA

c.s.N.

Ramail - 621 o 716

S A L AS
RUY

ASSISTtliTB
llaOO

BARBO~A

Haauu.a .. 621 e 716
c.c.J
10100

l01lO

CLOVIS BEVIL.(CQUA
RAmal - 62)

U:llA
MARIA
HELENA

c.M.Z.

RtlY BARBOSA
Hamai~:~ .. 621 o 716

RONALllO

c.s.

R!IY BAI!BOSA
RAmaiD .. 621

DAIUBL

1

716

c.s.
12100

C.R.

Ra!CL\l - 623

JiniiiiU.I ..

621

O

71

CLOVIS BEVIL.(CQUA
Ra ..1 - 62)

CI.NDIIlO

MARIA
CARMEM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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ANO XXXII- N9 120

SEXTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 1977

BRASILIA - DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ J9 da Constituição, e eu, Petrônio Portdla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 94, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.569, de 8 de agosto de 1977, que "modifica o artigo
11 do Decreto-lei n9 352, de 17 de junho de 1968, alterado pelo artigo 19 do Decreto-lei n9
623, de 11 de junho de 1969, e dá outras providências".
Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.569, de 8 de agosto de 1977, que "modifica o
artigo II do Decreto-lei n9 352, de 17 de junho de 1968, alterado pelo artigo 19 do Decreto-lei n9 623, de II
de junho de I969, e dá outras providências".
Senado Federal, 6 de outubro de I977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19 da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 95, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.568, de 2 de agosto de 1977, que "concede isenção
do IPI para produtos endoparasitlcidas".
Artigo único. Eaprovado o texto do Decreto-lei n9 1.568, de 2 de agosto de 1977, que "concede isenção do IPI para produtos endoparasiticidas".
Senudo Federal, 6 de outubro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ J9 da Constituição, e eu, Petrônio Portclla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 96, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.570, de 9 de agosto de 1977, que ''Pxtingue a
cobrança dos emolumentos consulares sobre os documentos referentes ao transporte internacional de pessoas ou mercadorias".
Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.570, de 9 de agosto de 1977, que "extingue a,
cobrançu dos emolumentos consulares sobre os documentos referentes ao transporte internacional de pessoas ou mercudorias".
Senado Federal, 6 de outubro de I977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I- ATA DA 167' SESSÃO, EM 6 DE OUTUBRO DE

1911
LI-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.1.1- Parecerei
Rtftrtntts às seguintes matérias:

-Projeto de Lei do Senado n• 16/77. que introduz ai·
teraçõcs na Lei n• 1.046, de 2 de janeiro de 1950, que dispõe sobre
a consignação cm folha de pagamento.
-Projeto de Lei da Câmara n• 66/77 (n• 1.578·8/75, na
Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao artigo 130
do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe
sobre a Organização da Administração Federal, deferindo o
prazo para cumprimento do objcto da licitação.
-Projeto de Lei do Senado n• 156/77, que regula os casos
de dissolução da sociedade conjugal c do casamento, seus efeitos
e respectivos processos, c dá outras providências.
l.l.l- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 214/77, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n•
1.046, de 2 de janeiro de 1950, que dispõe sobre a consignação cm
folha de pagamento.
1.1.3 - Dbcursoa do Expediente

SI$NADOR NELSON CARNEIRO - Necessidade de ser
explicitada a intenção do Governo Federal ao propor, através do
Projeto de Lei n• 4.151, de 1977, cm tramitação na Câmara dos
Deputados, a alteração de dispositivos da Lei n• 1,711, de 28 de
outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União). Ultimação dos trabalhos de comissão sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 248/76, de autoria do S. Ex•, que prolbe a
pesca da baleia no mar territorial brasileiro.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Esforço do
Governo do Presidente Geisel visando o desenvolvimento harmô·
nico do Pais. Atuaçilo do Dr. José Aristophanes Pereira, Diretor
do Banco do Brasil para a rcgiilo nordestina, e o apoio dado pelo
Presidente Karlos Rischbieter, para a consecução daquela polf·
tica.
SENADOR JOSt SARNEY, pela Liderança- Dados esta·
tlsticos contcstatórios às criticas formuladas por membros do
Partido Oposicionista sobre a pol!tica económico-financeira do
Governo e os resultados por ela alcançados, no tocante à in·
nação e à balança de pagamentos.
SENADOR FRANCO MONTORO, como Lrdcr- Consi·
dcrações sobre os lndiccs económicos apresentados pelo Sr. José
Sarney cm seu discurso. Relatório da Reitoria da Pontíncia Uni·
vcrsidadc Católica, de Silo Paulo, referente aos acontecimentos
que culminaram com a invasilo daquele estabelecimento de
ensino superior. Apelo ao Senhor Presidente da República c ao
Sr. Ministro da Justiça, no sentido de que nilo sejam enquadrados, nu Lei de Segurança Nacional, estudantes presos por
ocasião dos acontecimentos verificados na PUC, de Silo Paulo.
SENADOR ITAMAR FRANCO - Apelo cm favor do
rcexame da situação de aposentados da ECT, que tiveram
redução de seus vencimentos.

l.Z.4 - Requerimento

- N• 386/77, de autoria do Sr. Senador Otair Bcckcr, de
dispensa de intcrstfcio c prévia distribuição de avulsos para o Pro·
jeto de Resolução n• 88/77, que autoriza o PROCAPE - Pro·
grama Especial de Apoio 11 Capitalização de Empresas, Au·
tarquia vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado de Santa
Catarina, a realizar operação de crédito de CrS 4.004.100,00
(quatro milhões, quatro mil c cem cruzeiros), a fim de que figure
na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado.
1.3- ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara n• 2/77 (n• 3.071-B/76, na
Casa de origem), que declara feriado nacional o dia 12 de outu·
bro. (Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado
n• 306/76.) VotaçAo adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 306/76, do Sr. Senador Vas·
concclos Torres, que considera feriado nacional o dia cansa·
grado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. (Trami·
tando cm conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n• 2/77 ,)
Dlscuosio aobrestada, por falta de quorum para votação do item
anterior, com o qual tramita cm conjunto.
- Requerimento n• 362/77, do Sr. Senador Lourival
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
da conferência proferida pelo Ministro Ney Braga, na Escola Superior de Guerra, no dia 22 de setembro de 1977. Votaçio adiada
por falta de quorum.
-Requerimentos n•s 383 c 384/77, do Sr. Senador Murilo
Paraiso e outros Srs. Senadores c da Comissão de Educação c
Cultura, solicitando a realização de sessão especial do Senado
Federal destinada a homenagear Edson Arantcs do Nascimento.
Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n• 78/77 (n• 3.294-C/77, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rcpú·
blica, que concede pensão especial a Nair Viana Café, vitima de
torpedeamcnto do navio Afonso Pena, durante a Segunda
Guerra Mundial. Dlscuosio encerrada, tendo sua votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n• 79/77 (n• 3.444-B/77, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rcpú·
blica, que concede pensão especial a Amarina de Loyola Pessoa.
Dlscuosio encerrada, tendo sua votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n• 84/77 (n• 4.071·8/77, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rcpú·
blica, que concede promoção, pelo princfpio de bravura, ao 2•·
Sargento do Exército Silvio Dclmar Holenbach, Dlscuosio
encerrada, tendo sua votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 173/7S, do Sr. Senador
Franco Montoro, que restabelece, cm favor do aposentado que
tenha retornado à atividadc, o direito de receber os beneficias de·
correntes da legislação sobre acidentes do trabalho. Aprondo,
cm segundo turno. À Comissão de Redução.
-Projeto de Lei do Senado n• 142/76, do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que regula a indcnizaçilo à dependente, e dA ou·
Iras providências. Aprovado, cm segundo turno. À Comissão de
Redução.
- Projeto de Lei do Senado n• 40/76, do Sr. Senador
Mauro Bcnevides, que dispõe sobre o processo de fiscalização
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do
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Poder Executivo c os da administração indircta. (Apreciação prc·
liminar da constitucionalidade.) DIKu..io encerrada, após
usarem da palavra cm sua discussão os Srs. Senadores Mauro Bc·
ncvidcs, José Lindoso c Dirceu Cardoso, tendo sua votaçilo
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 125/77, do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que amplia os efeitos da Lei n• 3.577, de 4 de
julho de 1959, para que a isenção nela prevista alcance os sindi·
catos, nas condições que especifica. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade c juridicidadc.) DIKUOiio encerrada, tendo
sua votação adiada por falta de quorum.
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SENADOR DIRCEU CARDOSO - Relevância dos ser·
viços prestados à população pela Rede Ferroviária Federal, por
ocasião do transcurso do 2()9 aniversário de sua criaçilo.
I.S- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES AN·
TER!ORES
- Do Sr. Senador Marcos Freire, orofcrido na sessão de
4-10.77.
- Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido na scssilo de
5-10~77.

1.4- DISCURSOS Ai'OS A ORDEM DO DIA

SENADOR AGENOR MARIA - Apelo ao Governo Fc·
dcral cm favor de medidas que visem baixar o preço do café
moldo, destinado ao consumidor brasileiro.

3- MESA DIRETORA
4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
TES

AT.\ DA 167• SESSÃO, EM 6 DE OUTUBRO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária da 8• Legislatura
PRESIDt:NCIA DOS SRS. PETRÚNIO PORTELLA, MENDES CANALE E MAURO BENEVIDES
ÃS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR HELVIDJO
NUNES:

Adalberto Sena- Altevir Leal- Alexandre Costa- Henrique
de La Rocque- Josi: Sarney- Helvidio Nunes- Petrônio Portei! a
-Mauro Benevidcs- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Jessê
Freire- Domício Gondim- Cunha Lima- Augusto FrancoLourival Baptista- Heitor Dias- Ruy Santos- Dirceu Cardoso
- Eurico Rczcndc - Joiio Calmon - Danton Jobim - Nelson
Carneiro - Magalhiics Pinto - Franco Montara - Orestes
Quércia - Otto Léhmann - Lâzaro Barboza - Leite Chaves Ota ir Beckcr- Daniel Krieger.

Pedi vista do Projeto de Lei do Senado, n' 16, de 1977, que
"introduz alterações na Lei n• 1.046, de 2 de janeiro de 1950, que
"dispõe sobre a consignação cm folha de pagamento", para o csclarc·
cimento de dúvidas que me foram suscitadas, quanto ao processo lc·
gislativo, à juridicidade e à constitucionalidade ds proposição, que
passo a expor:
Tramita nesta Casa, jA aprovado pela Câmara dos Deputados,
matéria sobre o mesmo obieto, pendente, no Senado, de parecer da
Comissão de Finanças, tendo como Relator o ilustre Senador Ruy
Santos, o Projeto de Lei da Câmara n• 99/75, n• 2.554-B/76, na
Casa de origem, c decorrente de Mensagem do Executivo, que "dis·
põe sobre consignações cm folha de pagamento de servidores civis,
ativos c inativos, da Administração Federal c das autarquias, c dâ ou·
tras providências".
A matéria, encaminhada nos termos do art, SI da Constitui·
çilo, tem preferência regimental de tramitação, sobre ela o Senado
fala como Câmara revisora c é mais abrangente do que o Projeto de
Lei do Senado n• 16/77, que introduz apenas duas alterações na Lei
n• 1.046JSO, tacitamente revogada pelo primeiro, que prevê regula·
menta próprio, baixado pelo Executivo, para disciplinamcnto da
matéria.
Na Mensagem que o Dirctor·Gcral do DASP encaminhou ao
Presidente da República e veio instruindo o anteprojcto do Exe·
cutivo, declnra~sc:
"... torna·sc conveniente atualizar·sc a lcgislaçilo
relativa às consignações cm folha de pagamento dos referidos
servidores, visando, cm especial, a enfatizar o carátcr obriga·
tório ou facultativo do respectivo processamento, cm funçi!o
da natureza e objctivos dos descontos consignados,
Quanto à forma c condições cm que possam ocorrer ns
consignações cm folha de pagamento, o projeto de lct anexo
prevê dtva a matéria ser objoro do roguiamonracào, dadas as
peculiaridades c minúcias do assunto que extravasam o dmbl·
to especifico da lei."

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença
acus" o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número
rcgimentul. declaro aberta a sessão.
O Sr. !•·Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•S 741 E 743, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 16, de 1977, qúe
"Introduz alterações na Lei n• 1.046, de l de janeiro de 19!0,
que "dlspile sobre a conslsnaçio em folha de pasamento",
PARECER N• 741, DE 1977
Da Comlssilo de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
O Projeto de Lei da Câmara n• 99, de 1976, a que deveria ser
anexada o presente proposição, jâ transitou por esta Casa c se cn·
contra na outra Casa do Congresso Nacional, com Substitutivo apro·
vado pelo Senado Federal. Assim, meu voto é pela prejudic/alidade
do Projeto, inspirado por tào nobres sentimentos.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1977. - Accloly Filho,
Presidente cm cxercfcio - Nelson Carneiro, Relator - Leite Chaves
-Heitor Dias- ltallvlo Coelho - Otto Lehmann- Wilson Gonçol·
•es - Oslres Teixeira.

Verifica-se que o Executivo não quis, no particular, valcr•sc do
estabelecido no art. 81, item V, d• Constituição, que lhe permite a
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"dcslcgalização da lei", ou seja, cm matéria administrativa, substitui·
la por ordenamento de hierarquia inferior, preferindo o exame do
Congresso, nos termos do art. 51, sem sequer solicitar a urgência
contida na parte final do dispositivo constitucional.
Mas a simples leitura do antcprojcto revela que a revogação tâ·
cita, contida no art. 5•, atinge, na totalidade, a Lei n• 1.046/50, que
o Projeto de Lei do Senado n• 16/77 pretende apenas alterar, dis·
pondo sobre a consignação cm folha ac pagamento.
Esta última proposição, originãria do Senado c ainda cm estudo
na Comissão de Constituição c Justiça, enquanto a do Executivo jã
foi examinada pela Câmara dos Deputados, pretende, pelo seu
art. )o, incluir a "gratificação adicional por tempo de serviço" na
lista dos vencimentos consignãvcis, ao tempo que eleva de sessenta
para setenta por cento o limite previsto no art. 21 da Lei n• I.046/50,
para tais consignações, acrescentando, cm segundo parAgrafo, a
obrigatoriedade da comprovação mensal dos pagamentos a que se
destinou aquela consignação.
•
Já o projeto do Executivo, que ê implicitamente revogatório da·
quclc diploma legal cm vigor, defere a matéria à regulamcntaçilo, sob
os seguintes parâmetros legais:
a) poderi!o ser as consignações obrigatórias ou facultativas;
b) milo consideradas prioritArias as consignações cm favor do
poder público(§ )o do art. I•);
c) o regulamento indicarâ as consignações obrigatórias c facul·
tativas (§ 2• do art. I•);
d) nilo serão admitidas consignações diversas das relacionadas
no regulamento (art. I•, § 3•);
e) o Executivo institui rã folha ·padrilo de retribuição dos servi·
dores, ativos c inativos, obrigatória para todos os órgãos da adminis·
tração dircta c indircta (art. 2•), contendo o modelo as especificações que se fizerem ncccssãrias, c integrando o respectivo rcgulamcn·
to;
f) as entidades que arrecadam mensalidades de seus associados
através de folha de pagamento terão sua inclusão na folha padrilo.
Clara a analogia entre os dois projetas, quanto ao seu objcto: no
do Executivo, a tácita c total revogação da lei cm vigor; no do
Senndo, sua revogação parcial.
Normalmente, cm tal caso, cm obediência à norma regimental
que acolhe o principio da economia processual, se tramitando com a
mesma origem, os projetas seriam anexados. Mas nada impede a anc·
xaçilo, quando, havendo, cm tramitação, proposta do Executivo,
ocorre outra da Casa Legislativa, embora o instrumento normal de
alteração seja a emenda.
Ora, pendente, apenas, de um parecer desta Casa, jã aprovado
na outra, o Projeto do Executivo estA cm fase final enquanto o Proje·
to de Lei do Senado n• 16/77 apenas inicia sua tramitação. Se o pri·
mciro for sancionado, com o segundo pendente de deliberação, per·
derá seu objcto, porque estaria, expressamente, alterando uma lei jã
revogada.
Dai o vicio de tramitação legislativa que apontamos no Projeto
de Lei do Senado n• 16/77.
Sua juridicidadc estaria prejudicada, como vimos, com a aprova·
ção da proposição do Executivo, se sancionada, o que pode ser consi·
dcrndo posslvcl,
Entilo, no mlnimo, cm nome da economia processual e por im·
pcrativo da técnica legislativa, as duas proposições deveriam estar
anexadas,
Ademais disso, duvidamos da constitucionalidade do Projeto de
Lei do Senado n• 16/77, ante o disposto no art. 81, item V, da
Constituição, que diz competir privativamente ao Presidente da Rc·
pública "dispor sobre u cstruturaçi\o, atribuições c funcionamento
dos órgi\os da administração federal".
Oru, a consignação cm folha ~ c scrã - aprovado qualquer dos
dois projetas- atribuição de autarquias ou de órgãos da administra··
çi\o dirctu. Portanto, da competência privativa do Presidente da Re·
pública regulamentar a matéria, como procura fazê-lo por meio do
Projeto de Lei da Cümaru n• 99/76, cm fase final, vale reiterar, de
trumituçilo nesta Casa.
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Eis por que lamento não poder acompanhar o voto do ilustre
Relator do Projeto de Lei do Senado n• 16/67, Senador Nelson Car·
nciro, pois que a proposição está encaminhada ao arrepio do proccs·
so legislativo, sem falar nos indlcios veementes que u maculam de
injuridicidude c de inconstitucionalidade.- Helvldlo Nunes.
PARECER No 743, DE 1977
Da Comlssio de Senlço Pdbllco CIYII
Relator: Senador Augusto Franco
O presente Projeto de Lei, de iniciativa do ilustre Senador Ada!·
bcrto Sena, visa a introduzir alterações na Lei n• 1.046, de 2 de janci·
ro de 1950, que "dispõe sobre a consignação cm folha de pagamcn·
to".

Ocorre que, sobre esta matéria, foi aprovado, nesta Casa, substi·
tutivo ao Projeto de Lei da Câmara n• 99, de 1976, c tendo retorna·
do, para apreciação, à Câmara dos Deputados, não pôde ser anexa·
do ao projeto, cm exame, para tramitação conjunta, motivo por que,
acompanhando decisão da Comissilo de Constituição c Justiça, cm
reunião de 24 de agosto de I977, opinamos pela prejudiclalldade da
matéria.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1977.- Heitor Dias, Presi·
dente eventual. -Augusto Franco, Relator. - Alexandre Costa Itamar Franco,
PARECERES NoS 744 E 745, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 66, de 1977
(no 1.578-8, de 1975, na Casa de origem), que "acrescenta
parágrafo único ao art. 130 do Decreto-lei n• 100, de lS de
fe.erelro de 1967, que dispõe sobre a Organizado da
Administração Federal definindo o prazo para cumprimento do
objeto da llcltaçilo ".
PARECER N• 744, DE 1977
Da Comls•io de Constltuldo e Justiça
Relator: Senador Oito Lehmann
O presente Projeto, procedente da Câmara dos Deputados, jâ
obteve naquela Casa do Congresso o parecer favorAvcl da Comissão
de Constituição c Justiça, que concluiu pela sua constitucionalidade,
juridicidadc c boa técnica legislativa.
Entretanto, por versar matéria vinculada às letras c c d do
art. 108 do nosso Regimento Interno, deve ser novamente aprecia·
do, sob os referidos ângulos, por esta Comissão.
A proposição, cm suma, quer o acr~scimo de um parAgrafo
único para o art. 130 do Decreto-lei n• 200, de 25·2·67, para o fim
de regular, de uma vez por todas - conforme alega o seu ilustre
autor, na Justificação- "que os prazos silo contados em dias úteis,
afastando de vez a possibilidade de pendências cm relação à conta•
gem dos domingos e dos feriados, principalmente estes últimos que,
se inesperados, são os maiores causadores de polêmicas".
Para obter tal resultado, o Projeto oferece o seguinte parl\grafo
único no referido dispositivo do Decreto-lei n• 200:
"Art. 130 ............... , , ........ , .......... ,
Parágrafo único. O prazo de que traia o item VIl serl\
contado cm dius úteis."
Com tal rcdaçilo, de boa técntca legislativa, o conhecido
problema da contagem de prazos fica efetivamcntc solucionado,
Nada temos a acrescentar ao brilhante parecer da Comissão de
Constituição c Justiça da Câmara dos Deputados, com o qual
estamos de pleno acordo.
Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da
Cumura n• 66/77, por constitucionalejurldico.
Saiu das Comissões, 14 de setembro de 1977.- Daniel Krleaer,
Presidente- Oito Lehmann, Relator- Nelson Carneiro - Helvldlo
Nunes - Heitor Dias - Aceloly Filho - Benedito Ferreira - Leite
Ch••••·
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O presente Projeto, de iniciativa do ilustre Deputado José

mento dos futuros filhos de qualquer dos cônjuges, em face da
reduÇão que deu ao~ I• do urt. 14 do Projeto.
Com essas ponderações, cm que deixamos realçado o mérito da
colaboracào recebida, mesmo relativamente a pontos que não
tiveram o nosso endosso, submetemos o Substitutivo, com as novas

Cnrlos Teixeira, visa n acrescentar parágrafo (mico ao art. 130 do

alternçôes introduzidas, ao exame e à dccisilo desta Comissão

Decreto-lei no 200, de 1967, que dispõe sobre a Organização da
Administração Federal, definindo que o prazo para o cumprimento
do objeto da licitação será contado cm dias úteis, excluindo-se, por
conseguinte, os domingos c feriados.
Existe, de fato, na Administraçi\o Pública, indecisões e
controvérsias no que se refere à contagem de prazo a ser estabelecido
nos Editais relativos às licitações, por falta de regulamentação do
inciso VII do art. 130 do Decreto-lei n• 200/67.
A lacuna do texto legal, que a proposição visa a preencher,
eliminará, de vez, com as polêmicas entre a Administração Pública e
seus cootrntados, no tocante à contagem do prazo, previsto no
dispositivo citado c que, não raras vezes, ocasiona prcju!zos a ambas
as partes.
Assim, quanto no mérito, somos pela aprovação do presente
projeto.
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1971. - Heitor Dias,
Presidente eventual- Itamar Franco, Relator- Augusto FrancoAlexandre Costa.

técnica, por considerá-lo absolutamente constitucional e jurídico.

PARECER N• 745, DE 1977
Da Comlssilo de Serviço Público Civil
Relltor: Senitdor Itamar Franco

EMENDA N• 1-CCJ
(Substitutivo)
Art. l• A separação judicial, a dissolução do casamento, ou a
cessação de seus efeitos civis, de que trata a Emenda Constitucional
n• 9, de 2H de junho de 1971, e da sociedade conjugal ocorrerão nos
casos c segundo a forma que esta Lei regula.
CAPITULO!
Da Dissolução da Socleda~e Cnnjug•l
Art. 2• A sociedade conjugal termina:
I•- pela morte de um dos cônjuges;
2•- pela nulidade ou anulação do casamento;
3•- pela separação judicial;
4•- pelo divórcio.
Parágrafo único. O casamento válido somente se dissolve pela
morte ac um dos cônjuges ou pelo divórcio.
SEÇÃO PRIMEIRA
Dos Casos e Efeitos da Separação Judicial

PARECER N•746, DE 1977
Da Comls.•io de Constituição e Justiça, sobre Projeto de
Lei do Senado n• IS6, de 1977, que "regula os casos de
dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e
rcspectlvo!l processos, e dá outra!l provldênciu".

Art. 3• A separação judicial põe termo nos deveres de
coabitação, fidelidade recíproca e no regime matrimonial de bens,
como se o casamento fosse dissolvido.

Relator: Senador Heitor Dias
Reconhecendo a validade dos que desejam, realmente, colabo·
rar, detivemo-nos na análise de opiniõos que, diretamentc ou através
da imprensa. foram apresentadas ao Projeto de dissolução do
casamento, da autoriá dos ilustres Senadores Nelson Carneiro c
Accioly Filho, do qual já nos ocupamos em longo parecer, no qual
concluímos por um Substitutivo.

separação, mas, no caso incapacidade, serão representados por
curador, ascendente ou irmão.
§ 2• O juiz deverá promover todos os meios para que as partes
reconciliem ou transijam, ouvindo pessoalmente cada uma
separadamente antes de reuni-las em sua presença.
§ 3• Os advogados devem cm seguida, se os cônjuges o pedem,
ser chamados a assistir e a participar dos entendimentos.
Art. 4• Dar-sc-á a separação judicial por mútuo consentimento
dos cônjuges, se forem casados hã mais de dois anos, manifestado
perante o juiz c devidamente homologado.
Art. S• A separação judicial pode ser pedida por um só dos
cônjuges quando imputar ao outro procedimento desonroso ou
qualquer ato que importe cm grave violação dos deveres do
casamento e tornem insuportável a vida cm comum.
~ I• A separação judicial também pode ser pedida se um dos
cônjuges provar a ruptura da vida em comum há mui; de 5 (cinco)
anos consecutivos, e a impossibilidade de sua reconstituição.
§ 2• O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o
outro estiver acometido de grave doença mental ou moléstia
contagiosa, manifestada após o casamento, c que torne impossível a
continuação da vida cm comum, desde que, após uma duração de
cinco anos. a enfermidade tenha sido reconhecida de curu improvável.
Art. 6' Nos casos dos§§ I• e 2• do artigo anterior, a separação

Entendemos que, com a aceitação de emendas do eminente
Senador José Sarncy, de sugestões do conceituado Prof. Haroldo
Valladào, do honrado e culto Juiz Murilo Fâbrcgas, da nobre Ordem
dos Advogados do Brasil e do acolhimento de algumas ponderações
do ilustre Advogudo Saulo Ramos, o Substitutivo foi enriquecido,
tendo ainda essa colaboração, sobretudo, por parte de quem a
recebeu e valorizou, evidenciado o verdadeiro cspfrito que preside a
elahoraçào de tão importante trabalho, que não pode ser
menosprezado ou destrufdo pela insistência de uma oposição
sistemática, principalmente cm face de uma determinação consti·
tucional, mas há de ser aperfeiçoado e compreendido diante da realidade social.
As modincações introduzidas no Substitutivo, decorrentes dus
achc:~as recebidas, estão disseminadas nos artigos 1~. 4V, 59. 611 , 8~',
10. D fcom eliminação do parágrafo), 17, 19, 21 (com alteração do
parâgrnfo único), 34 (acréscimo dos§§ 3• e 4•), 37 (acréscimo do§ 3•),
49, 50, 5 I e 54 (este alter<1do com n rcnumeraçllo feita a partir do art.
501.
Li~mcntnmos, por outro lado, não nos tenha sido possfvel
ucolhcr as emendas do ilustre Senador Benedito Ferreira, que embora
dcM~joso - rccnnheccmos- de emprestar o seu concurso à redaçi\o
do Projctll, se firmou cm teses que, ou se afastaram, data r~nin. da
verdadeira determinação constitucional. como, por exemplo. a que

~ 111

Caberá somente aos cônjuges o procedimento judicial de

judicial poderá ser negada, se constituir, respectivamente, causn de

agravamento das condições pessoais ou da doença do outro cônjuge,
ou determinar, em qualquer caso, conseqUências moruts de
excepcional gravidade para os filhos menores.

Parágrafo único

•)U se distanciavnm dus boas normas que regem o direito de
hcrancu. como, cumpre citada, a que altera, substuncinlmcnte, n

Nos casos previstos nos§§ l' c 2• do urtigo anterior, ao cônjuge
que nào houver pedido 11 scpuraçilo judicial reverterão os
rcmune~ccntes dos bens que levou para o cosnmento, c, se o regime
de bens udotado o permitir, mcação nos adquiridos nu constüncia da
sociedade conjugal.
Art. 7' A scpnraçilo judicial importará na separação de corpos

partilha tolitl dos hcns do cusul, com, ainda, o posliiv<:l comprometi·

c nu de bens.

preconiza o divórcio uma únicu vez por um mesmo requerente; ou
c~:1H1sav1un medidas superadas pela dimimica procl!ssual, que
uhrí~n o juiz, homologudo u ucordo, a rc:corrcr, t'X ojticio, da
~cntcnça:
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§ 1' A separação de corpos poderá ser determin•da como
medida cautelar (ar!. 796 do CPC).
§ 29 A separnçt\o de bens poderá se-r feita medinnte prooostn
dns cônjuges c homologada pdo juil ou Jlllr este dcr.idida. mas
sempre na sentença do m~rito,
Art. 8• A sentença que julgar a separação judicial produz seus
efeitos â data de seu tninsito cm julgado, ou du decisão que tiver con·
cedido separação cautelar.

SEÇi\0 SEGUNDA
Da Proteçiio da Pessoa dos Filhos
Art. 9• No caso de dissoluçi\o da sociedade conjugal pela
separação judicial consensual (nrt. 4'), obscrvnr-se-lt o que os
cônjuges acordarem sobre a guarda dos filhos.
Art. 10. Se a separação judicial tiver sido fundada no caput do
art. 5• desta lei, ficarão os filhos menores com o cônjuge que não
houver dado causa it separação judicial.
§ 1• Se pela separação judicial forem responsáveis ambos os
cônjuges, os filhos menores ficarão em poder da mãe, salvo se o juiz
verificar que de tal solução possa advir prr.juizo de ordem moral para
eles,
§ 2• Verificado que nilo devem os filhos permanecer cm poder
da mãe nem do pai, deferirá o juiz a sua guarda a pessoa notaria·
mente idónea da famrtia de qualquer dos cônjuges.
Art. 11. Quando a separação judicial ocorrer com fundamento
no§ I• do art, S• desta lei, os filhos ficarão cm poder do cônjuge cm
cuja companhia estavam durante ,, tempo de ruptura da vida em
comum.
Art. 12. No coso do § 2• do art. s•, o juiz deferirlt a entrega
dos filhos ao cônjuge que estiver cm condições de assumir, normal·
mente, a responsabilidade de sobre a sua guarda c cducuçilo.
Art. 13. Se houver motivos graves, poderá o juiz, em qualquer
caso, a bem dos filhos, regular por maneira diferente da estabelecida
nos artigos anteriores a situação deles com os pais.
Art. 14. No caso de anulação do casamento, havendo filhos
comuns, observar-se·lt o disposto nos arts. 10 c 13.
Parltgrafo único. Ainda que nenhum dos cônjuges ostcja de
boa fé ao contrair o casamento, seus efeitos civis aproveitarão nos
filhos comuns.
Art. 15. Os pais, em cuja guarda não estejam os filhos, po·
dcri\o visitã·los e tê· los em sua companhia, segundo fixar o juiz, bem
como fiscalizar sua manutenção c educação.
Art. 16. As disposições relativas à guarda c à protcção de ali·
mentos aos lilhos menores estendem-se aos filhos maiores invâlidos.

SEÇÃO TERCEI!1.A

Do U!O do Nome
Art. 17. Vencida na açào de separação judicial (art. 5•,
captll ), voltará a mulher u usar o nome de solteira.
§ 1• Aplico-se ainda o disposto neste urtigo quando é da
mulher a iniciativa da scpnrtlçilo judicial com fundamento nos§§ 1• e
2• do ar!. 5•.
§ 2• Nos demais casos de separação judicial, cuberá à mulher a
opção pela conservação do nome de casada, se tiver filhos.
Art. IS, Vencedora na açilo de separaçilo judicial (art. 5•,
L"Oput), poderá u mulher renunciar, a qualquer momento, ao direito
de U>ur o nome do marido.
SEÇÃOQUARTA
Art. 19. O cônjuge responsável pela separação judicial pres·
tará ao outro, se dela necessitar, a pcnsilo alimentlcia fixada pelo juiz.
Art. 20. Pura manutenção dos filhos, os cônjuges scparadosju·
dicialmentc contribuirão na proporçilo de seus recursos.
Art. 21. Pura assegurar o pagnmento da pcnsilo ulimcntlciu, o
juiz poderá determinar a constituição d~ garantia real ou fidcjussória.
Parágrufo único. Se o cônjuge credor preferir ou justificar a
possibilidade do nua-recebimento regular da pensüo, o juiz poder~
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determinar que consista no usufruto de determinados bens do
cônjuge devedor.
Art. 22. Salvo decisão judicial, ns prestações alimentfcins de
qualquer nature1.a, serAo corrigidas monetariamente na forma dos ln·
dices de atualizaçilo das Obrigações Reajust~veis do Tesouro Na·
cionnl- ORTN's.
Parágrafo único. No caso do nlio·pagumento das referidas
prestações no vencimento, o devedor responder(!, ainda, por custas c
honorários de advogado apurados simultaneamente.
Art. 23. A obrigação de prestar alimentos transmite·~• aos hcr·
deiros do devedor, na forma do art. 1.796 do Código Civil.
CAPITULO 11
DoDlvdrclo
Art. 24. O divórcio põe tcr.no ao casamento ou aos seus
efeitos civis.
Arl. 25. A conversão cm divórcio da separação judicial dos
cônjuges, existente há mais de três anos, contada da data 'do decisão,
ou da que concedeu a medida cautelar correspondente (arl. 8•) serâ
decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que
a determinou.
Par~grafo único. Decorrido o prazo de separação de que :rata
este urtigo, qualquer dos cônjuges poderá promover a conversão da
separação cm divórcio.
Art. 26. No caso de divórcio resultante da separação prevista
no art. 59,§§ I• c 2•, o cônjuge que teve a iniciativa da separação con·
tinuará com o dever de assistência a outro. (Código Civil- arl. 231
-inciso III.)
Art. 27. O divórcio não moéificará os direitos e deveres dos
pais cm relação aos filhos.
Parágrafo único. O novo casamento de qualquer dos pais ou
de ambos não importará lambem restrição a esses direitos c deveres.
Art. 28. Os alimentos devidos pelos pais e fixados na sentença
de separação poderão ser alterados a qualquer tempo.
Art. 29. O novo casamento do cônjuge credor da pensão extinguirá a obrigação do cônjuge devedor.
Art. 30. Se o cônjuge devedor da pensão vier a casar-se, o
novo casamento não altero rã sua obrigação.
Art. 31. Não se decretará o divórcio se ainda não houver
sentença definitiva de separação judicial, ou se esta não tiver de·
cidido sobre a partilha dos bens.
Art, 32. A sentença definitiva do divórcio produzirll efeitos
depois de registrada no Registro Público competente.
Art. 33. Se os cônjuges divorciados quiserem restabelecer a
união conjugal só poderão fazê-lo mediante novo casamento.

CAPITULO 111
Do Processo
Art. 34. A separação judicial consensual se furá pelo procedimento previsto nos arts. 1.120 e 1.124 do Código de Processo Civil, c
as demais pelo procedimento ordinârio.
§ 1• A petição serll também assinada pelos advogados das
partes ou pelo advogado escolhido de comum acordo.
§ 2• O juiz pode recusar a homologação e não decretar o se·
paraçilo judicial, se comprovar que a convenção nilo preserva sufi.
cientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges.
§ 3• Se os cônjuges nilo puderem ou não souberem assinar, é
!feito que outrem o façu a rogo deles.
§ 49 As assinaturas, quando niio lançadas na l)rcsençu do juiz,
serão, obrigatoriamente, reconhecidas por tubeliilo.
Art. 35. A conversão du separação judicial cm divórcio será
feita mediante pedido de qualquer dos cônjuges.
Parágrafo único. O pedido será apensudo nos autos da
sepurnçãojudicinl. (Art, 47.)
Art. 36. Do pedido será citudo o outro cônjuge, cm cuja rcs·
posta não cnber!t a rcconvençilo.
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p,,r,\grufo í1niw. A contestação só pode fundar-se em:
I - fnh• de decurso do prazo de três anos de scparaçilo judicial;
II- dcsc.:umprimento da:i ohrignr,õc:; assumidas pelo rcquc·
rente na sepnracão.

Art. 37. O juiz conhecerá dirctamente do pedido, quando nilo
houver eontcstaçi\o ou necessidade de produzir prova em audiência,
c proferirá sentença dentro cm dez dias.
§ I• A sentença limitnr-se-â à conversão de separação cm
divórcio, que não poderá ser negada, salvo se provada qualquer das
hipóteses previstas no artigo anterior.
§ 2• A improccdi:nciu do pedido de conversão nilo impede que
o me>mo cônjuge o renove, desde que satisfeita a condição anterior·
mente descumprida.
Art. 38. O Capitulo III do Titulo II, do Livro IV, do Código
de Processo Civil, passa a ter a ementa seguinte:
Art. 39. No artigo !.120; no parágrafo único do artigo l.l2l;
no artigo 1.122 e seu parágrafo J•; nos artigos !.123 e 1.124 do Código de Processo Civil, as expressões "desquite por mútuo consenti·
menta" c '"desquite litigioso" passam a ser substituídas por 11Separa·
cAo con<ensual" c "separação judicial".

CAPITULO IV
Final• e Transitória•

D~.• Dleposlçôe•

Art. 40. "No caso de separação de fato, com inicio anterior a
2E de junho de 19í7,;;; ~esde GUc completados cinco anos, poderâ ser
promovida ação de divórcio, na qual se deverão provar o decurso do
tempo de separação t a sua causa".
§ I' O divórcio com base neste artigo, só poderá ser fundado
nas mesmus causus previstas nos artigos 49 c 59 e seus pnrãgrafos.
§ 2• Quando o divórcio for consensual, o procedimento adotado >crá o previsto nos artigos 1.120 c seguintes do Código de Proces·
so Civil, com estas alterações:
I -a petição conterá a indicação dos meios probatórios da
separação de fato, e ser!: instruída com a prova documental jâ
existente:
li- a petição r.xurã o valor da pensão do cônjuge que dela
necessitar paru manu:etwào, c indicará as garantias para o cumpri ..
memo da obrígaçilo assumida;

lll -a partilha dos bens deverá ser homologada pela sentença
do divórcio;
[V- se houver prova testemunhal, ela será traduzida na audiência de retincação do pedido de divórcio a qual scrâ obrigatoriamente
realizada.
3• Nos demais casos, adotar-se-ã o procedimento ordinário.
Art. 4!. As causas de desquite cm curso na data da vigência
desta lei, tanto aos que se processam pelo procedimento especial
quanto as de procedimento ordinário, passam automaticamente a
visar ll separação judicial.
Art. 42. As sentenças já proferida• cm causas de desquite silo
equiparadas, pura os efeitos desta lei, às de separação judicial.
Art. 43. Se, na sentença do desquite, não tiver sido homologada ou decidida a partilho dos bens, ou quando esta nilo tenha sido
feita posteriormente,'' decisão de conversão disporá sobre ela.
Art. 44. Contar·.<e·à o prazo de scpnruçilo judicial a partir da
data em que, por dedsuo judicial proferida em qualquer processo,
uiudu no.; de jurisdicuo voluntllfia, for determinada ou presumido a
scpuruçào dos cônjuges.
Art. 45. Qunndn o casamento se seguir n uma comunhno de
virl;• """"os nullontes, existente untes de 28 de junho de 1977, que
huju perdurado por del unos consecutivos ou da qual tenha re·
sultndo r.lhos, o rcgirne mntrimoninl de bens será estabelecido livre·
mente, ni\o se lhe aplicando o disposto no urtigo 258, parágrafo

s

únko, n9 11, do Côdir,o Civil.

Art. 46. Seju qual for u causu da sepuraçno judicial, e o modo
oomo cstu se fuçn, é permitido uos cónjuges restnbelecer n todo o tem·
po n sociedade con,iugul, nos tc:rmos cm que fora constituída, contun ..
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to que o fucam mediante requerimento nos autos dll ação de separn-

cão.
Parágrafo único. A rcconciliaçuo cm nada prejudicarú os
direitos de terocirn1, adquiridos untes e durante n separação, seja
qual for o regime de bens.
Art. 47. Se 01 autos do desquite ou os do separação judicial
r.ivcrcm sido extraviado!!, ou se c:ncontrarem cm outra circunscrição
judiciária, o pedido de conversão em divórcio será instruido com a
certidão da sentença, ou do sua averbação no assento de casamento.
Art. 48. Aplicar-sc-á o disposto no artigo anterior, quando a
mulher desquitada tiver domic!llo diverso daquele em que se julgou o
desquite.
Art. 49. São introduzidas no Código Civil as alterações seguintos:
I-"Art.12 ................................... .
I - os nascimentos, casamentos, separações judiciais, di-

vórcios c 6bitos."
II - "Art. ISO. . ............................... .
V- certidão de óbito de cônjuge falecido, de anulação
do casamento cntcrior
do registro da sentença de divór·
cio."
lll- "Artigo I Só- discordando eles entre si, prevalecerá a vontade paterna, ou, sendo oeparado o casal, divorciado ou tiver sido anulado o casamento, a vontade do
cônjuge, com quem estiverem os filhos.
Parágrafo único ................................. .
IV- "Art. 195. . .............................. .

o•

VIl -O regime do casamento, com a declaração de
data e do cartório em cujas notas foi passada a escritura
antenupcial, quando o regime não for o de comunhão par·
cial, ou o legal estabelecido no Titulo lll deste livro, para
outros casamentos."
V- "Artigo 240 A mulher, com o casamento, assume
a condição de companheira, consorte e colaboradora do
marido nos encargos de famflia, cumprindo-lhe valer pela
dircçào material c moral desta.
Parágrafo único. "A mulher poderá acrescer aos seus
os apelidos do marido."
VI - "Art. 248. . .............................. .
VIl!- propor a scpnraçüo judicial e o divórcio,"
Vll- "Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo
nuln, vigornr{l quanto aos bens, entre os cônjuges, o regime
de comunhão parcial.
Vlll-267 .................................... .
lll - pela separação judicial;
IV- pelo divórcio."
IX- "Artigo 1.611. Em falta de descendentes ou
ascendentes será deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente,
se, uo tempo da morte, não estava dissolvida a sociedade
conjulgal."

Art. 50. Os § § 5• e 6• do art. 7• da Lei de l ntroduçilo ao Código Civil pussam a vigorar com esta redaçilo:
§ 5• O estrangeiro cusndo, que se naturalizar brasileiro, pode
medinnte expressn nnuênciu de seu cônjuge, requerer ao Juiz, no ato

de entrega de decreto de naturulizuçi\o, se apostile ao mesmo a dação
do regime de comunhno parcial de bens, respeitados os direitos de
terceiros e dudn esta ndoçuo no competente registro.
~ 6• O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os
cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil, depois de
três unos du data da sentença, salvo se esta tiver sido antecedida de
sepuraçilojudicinl dos cônjuges por igual pruzo, caso em que a homo·
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loguçào produzirá efeito imediato com obediência às condições esta·
paru e1icüciu dus sentenças estrangeiras no Brasil.
Art. 51. São rcvo~ados os arts. 315 a 32B c o § I• do art. 1.605
do Código Civil.
Art. 52. A Lei n• 883, de 21 de outubro de 1949, passará a
vigorar com us seguintes altcrnções:
Oclc:cidn~

Art. I• ..................... · ..... · .. · · · · · · .... ·
Pnrágrnfo único. Ainda na vigência do casamento,
qualquer dos cônjuges poderá reconhecer o filho havido fora
do mutrimônio, em testamento cerrado, aprovado antes ou

depois do nascimento do filho, e, nessa parte, irrevogável.
Art. 2• Qualquer que seja a natureza da filiação, o
direito ~ herança serâ reconhecido cm igualdade de condi·
ções.
Art, 4• , ................ , ....... , .............. .
Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal do
que foi condenado a prestar alimentos, quem os obteve não
precisa propor ação de investigação para ser reconhecido,
cabendo, porém, aos interessados o direito de inpugnar a
filiação.
Art, 9• O filho havido fora do casamento e rc·
conhecido pode ser privado da herança nos casos dos arts.
1.595 e 1.744 do Código Civil.
Art. 53. Os artigos 100, n• I, e 155, n• II, do Código de
Processo Civil passam a vigorar com a seguinte redaçào:
Art. 100. . .............. , .................... , ..
1- da residência da mulher, para a açi!o separação dos
cônjuges e a conversão desta em divórcio, e para a anulação
de casamento.
Art, !55. . . , ..................... , ............. .
1- ....• " " " .•.....•.. " . " " • " .. " " .. " " .•
II - Que dizem respeito a casamento, filiação, separa·
çi\o dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e
guarda de menores .

........
.. ······················· ... ······· ··········
Art. 733. , , .. , ...... , ..... , .................... .

§ 2• O cumprimento da pena não exime o devedor do
pagamento das prestações vencidas c vincendas,

Art. 54, A presente Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 55. Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, em 5 de outubro de 1977. - Daniel
Krleger, Presidente - Heitor Dias, Relator - Otto Lehmann Leite Chaves - Wilson Gonçalves - Helv!dlo Nunes - ltaUvlo
Coelho- Cunh• Lima- Nelson Carneiro- Orestes Quércla.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- O Expediente lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !•-Secretário.

fi lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADON•lt4, DE 1977
"Acrescenta dispositivo à Lei n• i.046, de l de janeiro de
1950, que dlspi!e sobre a conslgnatlo em folha de pagamento."
O Congresso Nacional decreta:
Art. i' t acrescentado ao art. 7•, da Lei n• 1.046, de 2 de ia·
nciro de 1950, o seguinte parágrafo único:
"Art. 7• , .... , .............. , ...... , . , , , . , ...... .
Parágrafo único. Nos empréstimos em dinheiro não se
admitirft a cobrança antecipada de juros compensatórios,"
Art. 2• Esta lei entrnrâ em vigor na dnta de sua publicação.
Mt. 3' Revogam-se as disposições em contrário,

Outubro de 1977
J usrlficaçilo

Duas suo as espécies de juros, de passivei ocorrôncia nos con·
tratos de empréstimos com liquidação mediante consignação em
folha, a saber:
I -juros compensatórios, destinados 11 remunerar o cnpital ou
a quantia aplicada no mútuo;
11- juros moratórias, sempre envolvendo a idéia de atraso ou
inadimplemento, neste caso destinados a ressarcir o emprestador ou
consignatário pela mora ou prcju!zos decorrentes da mora (omissão
ou suspensão dos descontos),
Os juros moratórias si\o calculados à taxa de um por cento
sobre o saldo devedor da importância mutuada, pagos sempre após a
última prestação contratual. Isto é o que vem estabelecido expressa·
mente na Lei n• 1.046, de 1950.
Já quanto aos juros compensatórios, por nada vir consignado
na lei acerca da época de seu pagamento ou exigibilidade, estão per·
mitindo n prática de algumas distorções nas consignações em paga·
menta, com os consignatários a exigir o respectivo pagnmento ante·
cipadamente, no ato mesmo da liberação da quantia emprestada.
Trata-se de procedimento pouco jur!dico que, além do mais, só
aumenta as naturais dificuldades do tomador de empréstimo, que no
inicio do ajuste já vô o produto seriamente abalado pelo desconto,
O nosso projeto visn a corrigir tal dificuldade, fazendo consig·
na r na lei apropriada (n• 1.046, de 2 de janeiro de 1950) u proibição
expressa de cobrar juros compensatórios antccipadomente, nos cm·
préstimos em dinheiro com pagamento em prestações, descontadas
cm folha de servidor,
Sul a das sessões, 6 de outubro de 1977.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇifO CITADA
LEI N• 1.046, DE 2 DE JANEIRO DE 1950
Dlsposlçlo sobre a conolgnaçilo em folha de pagamento.

Art. 7• Os juros compensatórios dos empréstimos em dinh,·irc
não excederilo de 12% (doze por cento) ao uno e os pare residência
própria de 10% (dez por cento), Tabela Prlce.
• o "

"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• '

• '

•••••••

(As Comissões de Consriruição e Jusriça, de Serviço Público Civil e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) -O projeto que aca·
bn de ser lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Hfi oradores inscritos.
Concedo n palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ, Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O Senhor Presidente da Rep~blica enviou recentemente no
Congresso Nacional Mensagem convertida no Projeto de Lei
n• 4.151, qui: altera dispositivo da Lei n• 1.711, de 28 de outubro de
1952- Estatuto dos Funcionârios Públicos Civis da Uni~o.
Ao emendar o art. ISO, Sua Excelência dispõe assim:
"Art, 180. O funcionário que contar mais tempo de
serviço público do que o fixado no item II e § 3• do nrtigo
176, será aposentado:
a) com o vencimento do cargo cm comissão ou gratifica·
ção da função respectiva que exerça ao nposcntar·!e desde
que o cxerclcio abranja, sem interrupção, os 5 (cinco) nnos
anteriores;
b) com idênticas vantagens, desde que o cxerc!cio do car·
go ou função de confiança tenha compreendido um per!odo
de 10 (dez) anos, consecutivos ou não,"
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Estou cerro, Sr. Presidente, de que o Presidente quis, c:: o que a
Mensagem quer, é que o cidadão que, durante cinco unos, exerceu
curgo em comissão ou, atuulmente, o DAS, como eles chamam,
somados esses dois tempos, tenham cinco nnos, mas não é essa a
interpretação que se vai generalizando nos Ministérios. Vai-se
generalizando a interpretação de que quem tiver quatro anos de car8'' em comissi\o e quntro anos de DAS não tem os cinco anos. Venho
11 trihuna exntnrncntc para pedir a colaboração da Maioria para que
isso fique expresso, para que não venham a surgir, no futuro, dúvidas c debates a respeito desse ponto que interessa a todo o funcionalismo público,
E tanto é essa a intenção do Governo, que a letra "b" diz o
seguinte:
''Com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo ou função de confiança tenha compreendido um perfodo
de lO anos, consecutivos ou não."
Portanto, o desejo do Governo era assegurar esse beneficio a
quem tivesse cinco anos contfnuos ou 10 anos intercalados.
Mas não ficou muito claro, e numerosos funcionários té:m-me
procurado para endereçar esse apelo aos que estudam esse projeto,
principalmente aos representantes da Maioria, para que meditem na
possibilidude de deixar mnis explícita essa letra ua'', evitando, assim,

posteriMes discussões que serão suscitadas, com prejufzo para os
funcionários públicos.
Mas, Sr. Presidente, outro assunto me traz a esta tribuna. Sou
autor do um projeto que profbe a pesca da baleia no Pais, Esse projeto jlt foi aprovado na Comissão de Constituição c Justiça c se encontra na Comissão de f,gricultura.
Sr. Presidente, O Globo, de ontem, publica, procedente de Recife, a seguinte noticia:
"A Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) solicitou à Comissão Interministerinl dos Recursos do Mar, órgão do Ministério da Marinha ligado à Presidência da República, a proibição, durante dez anos consecutivos, da captura
de baldas no litoral da Parnfbn, como única forma posslvcl
de preservar as espécies atualmente ameaçadas de extinção
naquela regi~o ...
E, ainda, o Secretário dessa Secretaria Especial do Meio
Ambiente, o Sr. Paulo Nogueira Neto, declara:

HMeu pessimismo nesse assunto me leva a crer que1
somente quando os estoques sustentáveis de baleias estiverem
esgotados c as espécies em quase extinçilo, os que exploram
sua captura se conscientizarão do trabalho predador ntualmente feito, sem a mfnimn base cientifica,"
Está ai, Sr. Presidente, o meu apelo à douta Comissão de
Agricultura, para que conclua os seus trabalhos c envie, com toda a
brevidade, ao exame do Plenário, este projeto, que hoje econtra, no
Brasil, a maior c melhor repercussão.
O Sr. Ruy Santo• (ARENA- BA)- Permite V, Ex• um nparO Sll.. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Pois não.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Se não me falha a memória, n Comissão de Agricultura é presidida pelo eminente companheiro de V. Ex•, o nobre Senador Agcnor Maria, a quem deve ser dirigido o apelo.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ) - O apelo não é
tanto, ao que sei, ao Senador Agenor Maria, pois parece que a
Comissão resolveu ouvir o Ministério da Agricultura.
O Sr, llollvlo Coelho (ARENA- MT)- Permite V, Ex• urn
aparte'!
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Pois nuo,

Sexto-feiro 7 5431

O Sr. ItaUvlo Coelho (ARENA- MT)- Com a boa intenção
de esclarecer, informo a V. Ex• que, para este projeto, do qual fui
Relator nu Comissão de Constituiçilo c Justiçu, eu pretendia ouvir o
Ministério da Agricultura, pela importância do mesmo, mas não foi
possfvel. Quando ele chegou it Comis<ilo de Agricultura, eu o consegui. Era Relator ali o ilustre Senador por Sanlll Catarina. do MDB,
Evclásio Vioiru. O Ministério da Agricultura j!t opinou e essa resposta já está em mãos do nobre Senador Relutar, pura que a Comi«i\o
possa apreciú-la, Esporo que o faça na próxima terça-feira.
O Sr. Ray Suntos (ARENA -

BA) -

Permite V. Ex• um

aparte~

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ) - Com muita
honra.
O Sr. Ruy Santo• (ARENA - BA)- Há distribuições fora de
propósito, como, por exemplo, designar, para relatar o projeto sobre
baleia, o eminente Senador por Mato Grosso.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- O Senador Itali·
vio Coelho opinou, na Comissão de Constituição e Justiça, sobre n
constitucionalidade e juridicidade do projeto , e não sobre o mérito,
que i: agora objeto de exame da Comissão de Agricultura,
O Sr. llalívlo Coelho (ARENA MT) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR.,NELSON CARNEIRO (MDB - RJ)- Com muito
prazer,
O Sr. ltal!vlo Coelho (ARENA- MT)- No rio AraguniJ nào
há baleia, mas existe o boto, e o Estado do Mato Grosso tem uma
base naval importante. Por conseguinte, não e preciso possuir mar
pura conhecer baleia, embora as da Bahia sejam mais belas.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ)- Sr. Presidente,
quero concluir esta breve oração, rcferindo~me, rapidamente, ao
noticiário da imprensa, hoje, sobre a reunião, ontem, realizada por
alguns parlamentares da ARENA, na Câmara dos Deputados.
Houve quem dissesse que o MDB tem bandeira, a Constituinte, mas
que a ARENA não tem bandeira nenhuma. E depois de tantas
demonstrações de fraquezas, anunciadas naquela curiosa reunião, o
meu velho amigo Agupito Durilo manda um conselho nos nossos
amigos da ARENA: "0 MDB tem uma bandeira, a Constituinte; a
ARENA, tão enfraquecida, declara nào precisar de uma bandeiracertamente porque nào poderia carregá-la - mas necessita de um
remédio". Em vez de urna Constituinte, Sr. Presidente, nós sugerimos uma reconstituinte à ARENA. (Mutio bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NELSON
CARNEIRO, EM SEU DISCURSO:
SEMA VOLTA A PEDIR PROIBIÇÃO
DE CAÇA A BALEIA NA PARAIBA
RECIFE (O GLOBO! - A Secretaria Especial do Meio
Ambiente (SEMA) soliciwu à Comissão Interministerial dos
Recursos do Mar, órgão do Ministério da Marinha ligado à Presidência da República, 11 proibição, durante dez anos consecutivos, da
captura de baleias no litoral da Pnralba, "como única forma passivei
de preservar as espécies atuulrnente ameaçadas de e\tinçilo naquela
regiJo".
A informaçi\o foi dada ontem, no Recife, pelo Socrett\rio da
SEMA, Paulo Nogueira Neto, que há mais de dois unos se vem
batendo pela medida, já recusada outras vezes pela SUDEPE, que
controla a captura de baleias no Brasil. A propósito, disse de:
- Meu pessimismo nesse assunto me leva a crer que, somente
qu:tndO

l)S
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espécies cm qunst: cxtinçi\o, os que exploram suu capturu se
conscientiznrão dt' trnbalho prcdudor utunlmcnte feito, sem a
minima base cientflica.
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Estranheza
Nogueira Neto estranha li$ cotas fixadas pelo Comitê Científico
da Comissão lnternucion:tl da Bu\dn, .. qlmr.do m cril-!rios desse
Comitê mostram que h{t pouco conhecimento sobre baleias".
- Exemplo disso - ulirmou - cstú no fato de as cotus anuais
virem sofrendo quedas gradativns de uno a ano.
Paru evitar equívocos como a captura de baleias gr{lVidas e de
rtlhotes, Nogucira Neto considera necessária a proibição dessa ntividadc no litoral paraibano, desenvolvida anualmente pela empresa
CODESBRA- Companhia de Pesca Norte do Brasil, com "knowhow" c t~cnicas japonesas, como já foi fc:ito por países como a
Argentina, o Paraguai, a Africa do Sul c O> Estados Unidos, entre
outros.
Talvez prevendo que mais uma vez a solicitação da SEMA será
recusada pelo Governo, Nogueira Neto disse que uma alternativa poderia ser a divisão de cotas de captura de baleia a partir da metade do
estoque sustentável estipulado pelo Comitê Cientlilco da CIB, pois,
com essa solução, haveria mais ampla margem de sceurança quanto
à preservação das espécies.
Sua esperança é de que venhn a prevalecer sua opinião entre os
membros da Comissão lnterministcrial dos Recursos do Mar, do
Ministério da Marinha, que assessora diretamcnte o Presidente
Geisel.

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 2 de setembro, comentei, desta tribuna, palestra feita
pelo Presidente do Banco do Brasil, Dr. Karlo• Rischbietcr, perante
a Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra,
apresentando a seus ouvintes magnífica análise da atuação do Banco
do Brasil como vigoroso instrumento de desenvolvimento
económico. Aludiu o ilustre Presidente a problemas diversos, sob
cuidadoso exame, para se obter ainda maior racionalização dos serviços do Banco c, dessa forma, aperfeiçoar a politica financeira do
Go•·erno.
Realcei, na ocasião, que, apesar da situação cm que nos
achamos c da necessidade de se dar firme combate à inflação, o Dr.
Karlos Rischbieter se mostrava vigilante quanto às diferenças
regionais, de modo a impedir que a economia de zonas pobres, como
o Nardeste, viesse a ser insuportavelmente atingida pela polftica
antiinflacionâria. Relevante o papel desempenhado pelo Dr. José
Aristophanes Pereira, Diretor do Banco do Brasil para o Nordeste.
Grande conhecedor dos problemas norcestinos, o rcsponsâvcl pelo
DINOR tem tido ação das mais salutares, colocando a fraca economia nordestina a salvo de choques que seriam para ela insuportáveis.
Enumeramos medidas de abertura para o Nordeste, já cm execução através das agências da 2• Regiüo Operacional, !l:ea jurisdicional du DINOR:
- operações de desconto de notas promissórias n a~ropccua
ristas e a pequenas empresas comerciais, industriais e de prestação de
serviços;
- restabelccimemo dos limites p~ra operações de corncrciulização de produtos rc12ionais:
- clevnçilo das fnixas operucionuis paru dcsconlo de duplicatas
de empresas comerciais e industriais:
-renovação, com significativo incremento, :.i( I:\ fLnanciltlll..:nto~
industriais pura aquisici\o de mntérius-primns, inclusive no <.:a:,o de
produtos dependentes de s<~frus c abrangidos pelo politica de preços
mínimos:
- finuncinmento de invci'ltimcnlos para as utividudcs de: cxploruçilo da avicultura e da suinocultura;
-concessão, uo abrigo do PROTERRA, de créditos destinados
~ aquisiçilo de tratares, milquinas e implementas de fuhricaçào nacional, puru utlli7.uç1i.o nu utividudc pecuúriu;
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-concessão, ao abrigo do PkOTERRA, ac créditos destinados
à construção de açudes, poços c aguadas cm geral:
-elevação de 70% parn 100% do valor mãximo financiávcl nos

financiamentos no amparo da política de preços mínimos;
-financiamento para nquisiç~o de animrti-; cm exposições,
feiras oficializadas pelas Secretarias de Agriculturn Estaduai<:
-com relação no sctor rural, nilo houve rcstriç;lo no Nordeste,
para os créditos de custeio agropccuário c de aquisição de insumos c
realização de investimento para projetas que visem o oumcnto de
área de cultivo para incorporação no processo produtivo.
Sr. Presidente, hoje volto a examinar o esforço do Governo do
eminente Presidente Ernesto Geisel, visando o desenvolvimento harmónico do País, sensível nos problemas da conjuntura económica do
Nordeste. Em decorrência dessa esclarecida c justa posiçiio, o Banco
do Brasil adotou tratamento diferencial na região, na ârea de
operações de natureza rural, industrial e comercial, através de
medidas especiais para dimensionamento e deferimento de créditos,
abrangendo ainda o exame de casos concretos de empresas que, pela
importância do empreendimento, estejam u merecer a adoçi!o de critérios mais adequados ao alcance da maturação de suas atividadcs
produtivas.
Quando das grandes inundações ocorridas na Capital pernambucano c em várias outras cidades do interior de Pernambuco, atingindo empresas rurais, industriais, comerciais c de prestação de
serviço (pessoas fisicas e jurfdicns), fez-se presente a assistência financeira do Banco, abrangendo a adoção de medidas outras de emergências, em caráter de todo especial, consubstanciadas na concessão
de empréstimos sob condições mais adequadas de juros e prazo,
tanto para capital de trabalho quanto para ensejar a recuperação
física dos empreendimentos mais afetados, de modo que permitisse a
sua mais breve reintegração no processo produtivo. Composições de
dívidas, com suporte adicional de recursos, também foram autorizudas na oportunidade, sob condições especiais.
Sr. Presidente, rarçado u medida!-' extrnordinârias parn o contr<'le da innação, o Governo, através das uutoridnde" monrtérias, viu-se
impelido a modificar o comportamento do Banco do Brasil em todo
o Pnrs.
Mais uma vez, graças à esclarecida c vi~ilonre nçào rlo Diretor
José Aristophanes Pereira, as restrições logo foram anuladas pa:a o
Nordeste, com o revigoramcnto das medidas espccinis de assistêncin
ainda exigidas pelas empresas nordestinas, ressaltando o restabelecimento quase que de imediato de cond!çõe~ !lntcs conqui!itadRs,
permitindo a possibilidade de concessão de financiamentos para
aquisição de matérias-primas c suprimento de capital de trabalho
com incrementos regulamentares, atC então suspensos.
Nesses termos, foram logo autorizadas as seguintes medidas:
- operações de desconto de notas promi:;sórias a ngropccuaris·
tas c a pequenas empresas comerciais, industriais e de prestação de
serviço;
- a possibilidade de elevação de retas rotativas para descontos
de duplicatas, sem prcjuizo da concessão de faixas lixas que melhor
se imponham às necessidades emergenciais das empresas;
- possibilidade de revisão de limites cadastrais;
- e as já citadas no inicio deste pronunciamento.
Merece realce especial a faculdade admitida para exame de
casos concretos, pertinentes à prorrogação de empréstimos de emergência concedidos sob condições especiais us empresas pernumbucunas atingidas pelas inundações ocorridas no Estudo em julho do ano
de 1975, com vista ao atendimento desses pedidos quando plenamente justificados, à vista de informações capazes de evidenciar
s1tuuci\o de reais difi.:uldndes nnanceiras, impossibilitando o cumprimento tempestivo dns obrignções assumidas sem prejuír.o do normul
desenvolvimento das atividades produtiva;.
Ademuis, com vistas á imprimir maior cderidndc no ntcndimento de solicitações de crédito, decidiu o Rnnco elevar os limites de
nlçnda pura deferimento de operações no âmbito do suas agi:ncius. de
modo que as possibilitasst: n um ctc~cl\1 pcnhu mais clicuz nu
assistência muis imediuta uos cliente!\,
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I! bastante expressiva, ussim, n cvolucão dos empréstimos do
Banco do Nordeste, haja vista o crescimento das aplicações em
termos de 53,4%, no perlodo de julho de 1976 a julho de 1977. em
confronto com a expansilo do crédito cm todo o Pais, naquele
mesmo perlodo, ao nlvcl de 44,.1%.
Destuca·sc, nesse contexto, uma maior participação no setor do
CREAl (53,8%) sobre o da CREGE (53%), o que estaria a evidenciar
a presença marcante do crédito n·a área da produção, sem prejulzo
do equillbrio dn assistência que se impõe às atividades secundárias e
correlatas.
O Sr. Ruy Santos (ARENA aparte, nobre Senador'!

BA) -
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muito lizeram e e.rào fazendo pelo Nordeste: Cnmillo Calazans de
Magalhilcs, hoje na Presidência do InStitUto Brasileiro do Caf•!,
continua prestando relevante~ serviços no Brasil em setor de
excepcional importância e de gmnde complexidade, como é o selar
cafeeiro, c José Aristophancs Pereira, na Dirctoria do Banco do
Brasil,para o Nordeste.
Sr, Presidente, é dever nosso realçar fatos auspiciosos como
esses, expressando satisfação c apoio à açt,o tão justa e necess4ria,
sem a qual o Nordeste seria duramente sacrificado. O povo nordesti·
no tem perfeito conhecimento das posições adoradas pelo Governo
do eminente Presidente Ernesto Geisel em prol do Nordeste e é
reconhecido à atuaçilo vigilante do Dr. José Aristophanes Pereira,
Diretor do Banco do Brasil para a Região, bem como do apoio que a
este é dado pelo Presidente Karl os Rischbieter.
Até mesmo face h conjuntura tua desfavorâvel, o Governo se
mantém atento às peculiaridades do Nordeste, no seu inabalâvel
propósito de atingir o desenvolvimento harmônico do nosso Pnís.
Visando à melhor comprovaçuo do que dizemos, incorporamos
a este nosso discurso quadros relativos a Evolução de Empréstimos
- CREGE/CREAI; empréstimos na área da DINOR; evo!uçào dos
empréstimos por Estudos, inclusive, relativos ao PROTERRA cdois
quadros alusivos à evolução dos empréstimos no meu Estado. São
oito quadros que bem atestam o que falei, na enfatiznçi!o de sua atua·
ção para com o Nordeste, cuja economia, reitero, nilo suportaria ns
restrições impostas para o combate à inflação, fosoem elas adotadas
de modo uniforme num Pais de tão profundas desigualdades! (Muito
bem! Palmas.)

Permite V, Ex• um

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com todo
o prazer.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Perdoe interromper o
discurso de V, Ex•, para destacar que nós, do Nordeste, temos Sido
muito felizes com a designação de diretores regionais do Banco do
Brasil. Nilo faz muito, tivemos, ali, a operosidade e ação eficiente de
Camillo Calazans de Magalhães e, agora, com o Dr. José Aristopha·
nesPereira, o Nordeste vem colhendo as melhores vantagens da sua
compreensão e do seu interesse pelos problemas da nossa região.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)- Muito
grato a V, Ex•, nobre Senador Ruy Santos, pelo aparte que muito
enriquece o meu pronunciamento e com o depoimento que dá a
respeito de homens públicos que na Direloria do Banco do Brasil

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURf.VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
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O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Concedo a palavra
no nobre Líder, Senador Eurico Rczcndc.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Sr. Presidente,
pediria a V. Ex• que desse a palavra ao ilustre Senador José Sarncy,
que falarã cm nome da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Concedo a palavra
ao nobre Senador José Sarncy, que falarâ cm nome da Maioria.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA. Em nome da Maio·
ria, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Regressa ao Brasil, depois de haver participado das reuniões do
Fundo Monetário Internacional, o Sr. Ministro da Fazenda, Mârio
Henrique Simonscn.
Mais do que suas declarações, é importante para o nosso Pafs a
maneira de respeito com que os números cfctivos sobre a solidez da
nossa economia foram recebidos naquele órgão internacional, de tal
modo que o Brasil mantém aquela posição de um Pnfs lfder, hoje, no
mundo, no terreno do desenvolvimento econõmico.
Felizmente para nós, Sr. Presidente, as vozes do pessimismo a
respeito da economia nacional se encontram locnlizndns estritamente
dentro do terreno politico da Oposiçilo, que sistematicamente
combate o Governo.
Esta semana mesmo, esta Casa teve a oportunidade de ouvir
várias criticas formuladas sobre a polftica econõmica do Governo, e
os resultados dessa polftica cm face da inOaçilo, e cm face da balança
de pagamentos.
Seria ocioso repetir que o Senhor Presidente da República fez
uma opçilo diante do fato da crise da economia internacional
deOagrada com a crise do petróleo, para que o Brasil não fizesse aquilo que as nações desenvolvidas estavam fazendo e recomendando
que se fizesse: uma paralisação no desenvolvimento, o que significaria uma estagnação do Pafs c, ao mesmo tempo, com todos os
males c custos sociais de um sistcmu de depressão.
O Brasil optou por crescer com taxas mais modestas, embora
tivesse que arcar, cm dois sctorcs, com certa conseqUência dessa poli·
tica, que se revestia, sobretudo, na inOução, que passou a tomar umn
dinitmica de crescimento e, também, cm rclaçilo à balança de pagamentos, uma vez que, jlt que desejávamos manter os nfvcis de crcs·
cimento, era neccsst\rio que nós também mantivéssemos um n!vcl de
endividamento parn que, atrnvés desses Investimentos de fontes externas, mantivé:ssemos aquele nfvcl de crescimento.
Gruçus a isso, enquanto o mundo inteiro cstli crescendo a pc·
qucnas tuxus de I ou 2% c muilos pa(scs encontram, até, números

negativos, o Brasil conseguiu, ao longo desse periodo, crescer na
ordem dc'8,3%.
Ao contrário do que se diz, a nossa economia, durante todo esse
pcrfodo, enfrentando as dificuldades da inOação importada, foi
capaz de gerar no selar urbano cerca de 3 milhões de novos cmprc·
gos. Assim, enquanto no mundo inteiro aumentava a taxa de
desemprego, a nossa economia, com suas potencialidades, foi capaz
de gerar 3 milhões de novos empregos.
Aqui tivemos oportunidade de ouvir a leitura de texto da Con·
juntura Económica, que relatava que, quando o Governo brasileiro
afirmava que a inOaçilo estava controlada, ele incorria numa inverdade. Também foi !ido texto dessa mesma publicação cm que se analisava, mês a mês, a situação econômica brasileira. No entanto, milagrosamente, o orador que criticava o Governo parou a leitura no mi:s de
março, mês cm que realmente, ninguém contesta, as tendências, ainda eram no sentido da elevação da taxa inOacionária. Mas é a mesma
Conjuntura Económica que a partir dessa mesma página oito começa
a analisar os meses de abri! cm diante, chegando a mostrar que a taxa
vem caindo, a tendência foi invertida. Já no mês de julho tivemos
apenas r,3% do lndicc geral de preços, e no mês de agosto fechamos
com 1,2%, significando que, na realidade, a inflação estlt sob controle. Não está absolutamente descontrolada. Não quer dizer, absoluta·
mente, que niio esteja subindo. Ao contrário, a tendência u!tista da
taxa innacionária passou a ser no'Jtro ~entido.
O fato ocorre com a divida externa, que realmente preocupava o
Governo. Se cresceu, cm 1973/1974, cerca de 37%, já no pcr!odo
1975/1976 a divida externa baixava pura 23%, c, neste ano, espera·
mos continue a baixar, numa progressão, o n!vcl de endividamento.
São dados, silo números, Sr. Presidente, para mostrar que a po·
l!tica do Governo no sentido de controlar aqueles fenômenos donagrados cm razilo da opçilo do Governo de muntcr a economia dina·
micamcntc, embora enfrentando o problema da crise internacional
da ulta dos preços do petróleo, a politica governamental está obtendo excelentes resultados. Depois dn acclcruçiio da taxa inOacionúria,
neste momento sob controle, agora começa a baixar c, por outro lado, também a divida externa começa a apresentar taxa decrescente.
O Sr, Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• um upar·
te?
O SR.JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Com muito honra.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- A primeira vez que o Mi·
nistro da Fuzcndn esteve no Congresso há mnis de dois unos, afir·
mau: "A influçuo está sob controle". I: cxprcssilo que vem de longa
dutn. Mas, upcsar do controle, n inOnçuo numenla. Ouvi de v:\ rios in·
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dustriais c economistas: .. Se sob controle chegamos n esses resultados de uma intluçi\o de 40%, então é melhor deixar esses controles".
Agora V. Ex• diz: está sob controle, vai reduzir-se. Esta afirmação já
sofreu u contestação dos fatos. Ao contrário de apresentar-se, como
era prevista, numa linha de redução inflacionllria, para surpresa do
Governo atribuidn n fatores internos ou externos ou incontroláveis,
a taxa de imluçilo se elevou. Nilo hã nenhum pessimismo, pelo contrário muito realismo, cm se reconhecer, o que aliás é fato, que a situação econômica do Brasil não é boa.
O SR. JOSe SARNEY (ARENA- MA)- f; direito que assiste a V. Ex• de examinar o Brasil sobre este ângulo do pessimismo,
mas para felicidade do Pais-nilo digo s6 do Governo - não corresponde à renlidade dos fatos, à contabilidade económica pública nem
aos indices sociais que estilo à disposição de todos.
Assim, apresento, perante a Casa, um número 11 respeito da divida. Ninguém contesta que a divida tenha sido elevada em razão de
opção do Governo brasileiro. Não podiam os parar o desenvolvimento interno. Tinhamos necessidade de buscar recursos externos para
manter nossa taxa de desenvolvimento, taxa essa capaz de absorver
novos empregos, capai de manter a economia brasileira, em face
dessa dinâmica.
Entretanto, ao mesmo tempo cm que passou a ser alta a divida
externa, o Pais também passou a se enriquecer, porque essa divida
foi contraída em beneffcio dn Nação. Hoje o que nilo significa, paro
o povo brasileiro, o patrimônio, por exemplo, da ELETROBRÃS,
com as usinas construidas; o que não significa a TELEBRÃS? Se tivéssemos esperado que apenas a poupança interna do Pais fosse capaz de acumular recursos para começarmos todos esses empreendimentos ... Ao contrário, o endividamento constituiu fator eminente·
mente estruturador da economia brasileira, nessa fase em que precisávamos manter, e porque o País podia endividar-se, pela confiança,
pela capacidade que tinha de suportar esse endividamento. E mais:
essa dívida, aumentada de37% cm 1973fl974,já em 1975 baixava para 23%, c neste ano chegará a niveis bem menores. Essa dívida, no pc·
ríodo de 1973/1974, significava cerca de 6% do Produto Interno Bruto. Jã baixou para 4,6% cm 1976 e, neste ano, jã estamos num nível
de 2%, 3% do Produto .Interno Bruto, o que significa que alcançamos
o nível internacional estável que as nações permitem que se endividem.
Mostramos, assim, que, na realidade, a divida externa está sob
controle, apresentando taxas cada vez mais baixas, embora, cm números absolutos, tivesse que crescer. Crescer por qué? Porque o Brasil tinha um Produto Interno de 80 milhões de dólares hã poucos
anos e, hoje, é de 126 bilhões de dólares. O décimo produto mundial.
Uma economia extraordinária.
Evidentemente, esses números têm que crescer, têm que crescer
diante da relatividade, da proporcionalidade, e neste ponto, temos
que aferir o grau de salubridade, vamos dizer assim, da economia.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite um aparte ligeiro a V. Ex•?
O SR. Jose SARNEY (ARENA- MA)- Com muita honra
Senador Heitor Dius.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Nobre Senador, ainda
em continuaçi1o ao seu magn!fico pronunciamento, V. Ex• poderá
acrescer que nessa divida do Governo está incluída a divida das
empresas privadas. Nilo é apenas um débito oficial como se procura,
às vezes, insinuar.
O SR. JOSe SARNEY (ARENA - MA) - Muito obrigado
pela lembrança de V. Ex•
Realmente, na composiçilo da divida metade é apenas do Governo, c n outrn, das empresas privadas, muítus delus, multinacionuis.
O Sr. Franco Montoro (MDB -SP)- Permite-me V. Ex•?
O SR. JOSil SARNEY (ARENA - MA) - Ouço o nobre
Senador Franco Montoro.

Outubro de1977

O Sr. Franco Montoro (MOB - SP) - Peço inclua nesta relação as despesas com a Ferrovia do Aço, interrompida com prejuizo
de bilhões: a Transamazônicu; u ponte Rio-Nitcrói; a famosa Pcrimetral Norte; e, principulmente, para marcar bem a diferença dos pontos de vista da Oposiçilo e do Governo a respeito, toda esta divida é
feita em função de um crescimento nacional voltado para o modelo
estrangeiro. Uma terça parte das nossas divisas são para pagar o
petróleo, Hã vários anos a Oposição vem clamando para outras
alternativas energéticas além do petróleo. Boa parte, de nossas
divisas ê dedicada à indústria automcbillstica, inclusive para as
exportações. Ouvimos, com dados objetivos fornecidos pelo Senador
Evelâsio Vieira, hã uma semana, que cada automóvel exportado recebe uma bonificação de 45%, isto é, toda a Naçilo paga 45% do preço pago pelo estrangeiro: isto feito com o esquecimento do apoio que
deveria ser dado à agricultura, à pequena empresa e aos municipios
de nossa terra. Hã, também, uma inversão; estes dados de produto
Interno bruto, representam uma soma de riquezas que pertencem, em
grande parte, às multinacionais, e quase todas orientadas no sentido
deste crescimento artificial. B preciso olhar para a agricultura c para
as bases do Pais.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me permite?

O SR. Jose SARNEY (ARENA- MA)- Ouço o meu Líder
Eurico Rezcnde.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Queria ponderar ao
meu eminente companheiro de liderança, já que está falando em
dividas do País, que nilo aceitasse mais apartes, porque senilo V. Ex•
vai contrair uma divida com o relógio regimental e a cobrança é feita, sempre, Inflexivelmente, pelo Senador Petrônio Portella, que não
permite que se extrapole o prazo, aqui, por parte dos oradores. De
modo que, S. Ex•, o Sr. Senador Franco Montare, se quiser, cm seguida, que peça a palavra e use dos vinte minutos c ni!o exerça,
assim, atividade parasitária, prejudicando o discurso de V. Ex•
O SR. Jose SARNEY (ARENA- MA)- Muito obrigado a
V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Quero aproveitar a
oportunidade para esclarecer ao orador que ele dispõe de apenas
cinco minutos.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• voi-me permitir,
apesar da advertência do nobre Presidente e do seu l.íder, porque fui
citado diretamente por V. Ex•, quando chegava hoje, ao Senado
Federal.
O SR. JOSe SARNEY (ARENA- MA)- Pois não, V. Ex•
pode dar o aparte.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- E lamentavelmente, fixese pelo menos uns dois ou três minutos para o meu aparte. Ao chegar
hoje, ao Senado Federal, ouvi ...
O SR. JOSe SARNEY (ARENA- MA)- Cedo o aparte. Sei
que V. Ex• tem um grande poder de sintese.
O Sr. Itamar Franco (ARENA - MO) - ... V. Ex• citar um
orador que creio deva ser cu, porque fui eu quem se referiu, aqui, à
Conjuntura Econômica. V. Ex• disse que o orador leu uma parte e
parou no mês de março. V. Ex• comete o primeiro engano. Eu li,
Excelência, aqui, da Conjunrura Econômica, analisando o problema
da inflaçilo na Capital do meu Estudo, o seguinte: "Os lndices de
Preços ao Consumidor, calculados paru algumas das principais capl·
tais do Pais, por diferentes instituições de pesquisas económicas,
denotam no primeiro semestre de 1977 variações bastante dlversifi·
cadas, Outuundo entre um minimo de 22,9% cm Florianópolls e um
máximo de 31,1% em Belo Horizonte."
Tive oportunidade de citar uma rcsoluçilo do Conselho de
Desenvolvimento Econômico, de janeiro de 1975, quando se falava
no controle du intluçilo. As puluvrhs nilo silo minhas, silo do Exm•
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Sr. Ministro, conforme documento do Conselho de Desenvolvimento Econômico. E complementei, Excelência, dizendo o seguinte
- V. Ex• pode contestar, mas irâ contestar a Fundação Joilo
Pinheiro, um órgão dn Governo de Minas Gerais, quando diz o
seguinte: "Em janeiro, o lndicc de Preços ao Consumidor, cm Belo
Horizonte, sofreu um acréscimo de 6,2%, considerado o maior dos
últimos onze anos, c é cxatamcntc o dobro do registrado cm dezembro, 3, I%, c bastante superior ao do mesmo mês do ano anterior, ·
3,7%, A variação acumulada, nos últimos doze meses, foi de 52,8%,
contra 35,6%, no mesmo pcrlodo de 1976." Isso cm relação à Capital
do meu Estado.
O SR, JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Sr. Presidente,
teremos de voltar ao assunto, evidentemente, após a Ordem do Dia,
se pudermos. Mas, responderei primeiro antes de concluir, ao aparte
do Senador Franco Montoro. A posição de S. Ex•, até pelo discurso
que ele acaba de fazer, dentro do meu discurso, é conhecida de toda
esta Casa, que jfl a ouviu vàrias vezes c tem o sentido de desviar o
meu pensamento daquela rota inicial, que era justamente, mostrar
que os lndiccs que estamos apresentando silo incontcstâvcis, porque
silo números.
Assim, Sr. Presidente, acho que a posição do Senador Franco
Montoro é a de que o Brasil deveria ter parado, que não deveria ter
se endividado, que nós estivéssemos, até hoje, com a economia
Centro-Sul sem termos energia, que nós, na àrca do Maranhão c
Piaul, não tivéssemos construido Boa Esperança com empréstimos
externos, que estivéssemos, até hoje, sem energia cm nossa área, que
também o Pais não se tivesse interligado através da tc!ccomunicaçi\o,
porque não tcrlamos que contrair essa divida, que foi transformada
cm riqueza para o povo brasileiro. ~ uma posição. Nós a respeita·
mos c S. Ex• que a defenda.
Quanto ao Senador Itamar Franco, S. Ex• repetiu aquilo que
nós dissemos. O que ele disse é que a "Conjuntura" ao analisar,
analisou o semestre mas, depois, ela desce mês a mês. E agora cu vou
dizer mais o seguinte: o Senador Itamar Franco eliminou os lndiccs
mais altos do Brasil, que silo os de Belo Horizonte ...
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Mas dei cxatamcntc os
de Belo Horizonte, Excelência!
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - S. Ex• deveria
agradecer ao Pais, porque Minas Gerais está enfrentando um boom,
está crescendo mais do que todas as outras Unidades da Federação,
neste ano. Enquanto a economia do Rio de Janeiro c de Silo Paulo
crescem, em matéria de energia, à razão de 12,3%, Minas Gerais está
crescendo 21% ...
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• permite mais um
aparte?
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA) - ... com a implanta·
ção de indústrias cm todos os sctorcs: a indústria da FIAT está
prov<lcando, realmente na economia mineira, uma fase, mas a infla·
çào que a economia mineira está enfrentando não é uma inflação, é
uma doença, ao contrário, é: o fruto do crescimento da economia
mineira. Isso é que V. Ex• deveria dizer.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) · · Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - E V. Ex• quer
índices, estou aqui com os rndiccs detalhados de crescimento da ele·
vaçào de salários de Minas Gerais, para que o Senado veja como
Minus estâ enfrentando o problema de crescimento. Vamos
cxuminnr:
Em 1974 - aumento de armador - 55,3% de salário. Quer
di,cr que a demanda é muito maior, 49, 33, da ordem de mestres-de·
obra, só na indústria de construção 75% c o Senador Itamar Franco
vem ao Senado e diz que os preços, os alimentos ln natura, aumenta·
ram 100%,
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O Sr. Itamar Franco (MDB- MGJ- Falei c tenho aqui a· pro·
va.

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Nilo aumentaram
100%, aumentaram 90%. S. Ex• devia creditar ...
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Por favor, se V. Ex•
quer ser exalo, aumentaram 90,4%.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Sr. Presidente,
vou terminar o meu discurso. O Senador Itamar Franco depois pode·
râ falar.
Acontece que, o que se chama de preços ln natura na composição da alimentação, ele representa 10,4%. O que se fala todo o dia
aqui é que o produtor não recebe nada, ele é espoliado através dos
transportes, do sistema bancário, c que agora ele se comprime todos
os encargos.
Ora, acontece que o custo da alimentação, cm Belo Horizonte,
não foi da ordem ...
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) -V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. JOSf.: SARNEY (ARENA - MA) - ... de 90%, mas o
produtor mineiro passou a receber mais c diminuiu o preço, isto sim,
da intcrmediaç~o. E esse número que V. Ex• apresenta, é um
número salutar, porque mostra ...
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Na opinião de V. Ex•.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- ... o que V. Ex•s
pregam, diariamente, que se deve aumentar o preço do produtor, c
diminuir os custos da intermediação. Ora, se o custo de vida não
aumentou 90%, ao contrário, os lndiccs são muito mais baixos c, se o
produtor teve, no crescimento na suas vendas, 90%, o que significa
isso? Significa que ele foi beneficiado, porque o Governo passou a
dar melhor protcçilo, aos preços do próprio produtor.
Sr. Presidente, para terminar, jà que os apartes me desviaram
do rumo do meu discurso ...
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V, Ex• não me permitiu
o aparte; nobre Senador.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- ... cu queria dizer
à Casa que, na realidade, a inflação brasileira que foi uma distorção,

realmente aconteceu, necessária c imprevislvel c que não foi feita por
nós, mas, pelo fenômeno da economia mundial deflagrado com a
crise do petróleo, já está, realmente sob controle. Sob controle significa que o Governo pode exercer sobre ela aqueles mecanismos que
estão à disposição do Governo. O Governo não faz milagres mas
estA executando uma politica certa, c é: certa, porque os lndiccs do
crescimento inflacionário ·começaram a partir do mês de março até
crescer, o que significa que ela já foi detida c jâ começou a baixar.
(Soa a campainha.) E a dfvida externa, da mcsmà maneira, ela
começa a baixar, se situando cm nlvcis, absolutamente, compatfvcis
com a solidez da economia brasileira. Foi com esses dados, com esses
números que o mundo inteiro, na reunião do Fundo Monetário
Internacional, teve oportunidade de considerar a economia brasileira
com os olhos do realismo c não com os olhos do pessimismo c da
inverdade, que a Oposição tem procurado pregar nesta Casa c perante o Pais. Muito obrigado. (Mutio bem! Palmas,)
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Sr. Presidente, peço a
palavra, como Lldcr.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - V. Ex• não pode
mais falar como Lrdcr, porque já o fez.
O Sr, Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• está enganado.
O SR, PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Entilo, registro o
caulvoco da Mesa c concedo a palavra a V. Ex• V, Ex• apenas
apartcou muito; peço que me desculpe.
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - O Senador
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. L!dcr da Minoria,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Evclásio Vieira já havia solicitado. Darei, cm seguida, o aparte n
Presidente, Srs. Senadores:
V. Ex•
Veja a Casa como n argumentação do nobre representante da
O Sr. Evel,•lo VIeira (MDB - SC) - Senador Franco
Mniorin é capaz de transformar o branco em preto, o quadrado cm Montara, não apenas homens do Movimento Dcmocratico Braredondo. Manejando assim as estatísticas, ele pode provar que a sileiro têm cr.iticndo a politica econõmico·financcira do Governo Fe·
·situação do Pais vai bem.
dera!, mas homens também da Aliança Renovadora Nacional, cm·
Nosso propósito era fazer duns comunicações importantes à prcsários, quer do setor industrial, quer do setor comercial, quer do
Casa, inclusive registrar: em nossos Anais, documento da maior setor agropccuário. O Senador José Sarncy afirmou que o Brasil não
significação. Mas, examinamos agora a comunicação feita no Plcnâ· perdeu a sua credibilidade, em adquirir novos empréstimos. ~ vcrdn·
rio pelo nobre Senador José Sarncy, cm nome da Maioria, aprescn· de! Mas isto porque estão dando mais dinheiro para nós em funçil.o
tando dados cstatlsticos pelos quais ele demonstra que o Brasil vive das matérias-primas que temos e que estamos entregando a menores
na melhor das situações: inflação cada vez menor, divida cada vez preços. O Brasil está pagando o custo mais alto no mundo, por esses
menor, cm termos relativos, diz S. Ex•
empréstimos. Dados indiscutlvcis, irrcspondlvcis: "O empresário
Os dados objetivos são outros. A divida cresce, pode crescer brasileiro está se descapitalizando, quer no sctor industrial, quer no
mais ou crescer menos, mas cresce; chegou a limites que foram obje· setor comercial. Há o empobrecimento do trabalhador". O MDB
to de comentârio pela economia mundial. A inflação, que hã muitos tem provado constantemente- ainda no decorrer desta semana- a
anos está sob controle, continua em taxas inadmisslvcis, c a realidade defasagem grande entre os rendimentos do trabalhador e o custo de
concreta é que n situação do povo brasileiro, daquele que vive de vida. Acontece o mesmo para o trabalhador ruralista. O produto brusalário, da dona-de-casa que compra alimentos, é insustentável. to interno tem crescido? Tem. Tem se refletido em favor do cmprcsá·
S. Ex•, com os dados cstatlsticos que traz, pretende provar tese rio? Nilo. Quem tem se beneficiado desse crescimento? As empresas
contrária àquela que está na consciência de todos os que vêem, de estatais, as grandes empresas multinacionais. Ejã algumas empresas
multinacionais começam a sucumbir diante da estratégia económica
forma concreta, os nosso problemas.
estabelecida neste Pais. Tanto é que, agora, a SUDANTEX está
Vários discursos feitos aqui, na semana passada, mostraram a
encerrando suas atividades, no Estado do Rio de Janeiro, com duas
posição que, diante da realidade cconômica c social do Pais, assume
importantes fábricas. O pior: o produto bruto interno cresceu, c
a Bancada do MQB, numa linha inteiramente diferente desta apon·
chegamos, este ano, quase ao nivelamento da balança comercial, cm
tada pelo nobre LI der Senador José Sarney.
face dos preços inusitados de alguns produtos da agricultura. Mas, o
O Sr. Itamar Franco (MO~ - MO) - Permite V. Ex• um pior de tudo é que estamos drenando recursos para os palses ricos.
aparte?
Há pouco V. Ex• falou que os preços, aqui, sobem muito cm razão
do alto custo dos veiculas, rcsponsãveis pelo transporte. Um
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço o aparte caminhão Mercedes Bcnz é vendido nos Estados Unidos pela metade
de V. Ex•
do preço com que um brasileiro o adquire. Assim é no calçado, no
vestuário, na alimentação. Hã alguns progressos, mas nil.o aquilo que
O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Nobre L!der Senador defendemos, aquilo de que o povo precisa é desenvolvimento.
Franco Montoro, é interessante recordar à Casa- e já o fiz, quando
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço o
analisava o problema inflacionârio na Capital de Minas Gerais documento do Conselho de Desenvolvimento Econômico, em 15 de aparte de V, Ex• e concedo, agora, o aparte solicitado pelo nobre
janeiro de 1975, dirigido ao Senhor Presidente da República c Senador José Sarncy.
assinado pelos Ministros João Paulo dos Reis Vclloso, Mário Henri·
O Sr. José Sarney (ARENA MA) - Nobre Senador Franco
que Simonscn, Severo Fagundes Gomes, Alysson Pnulinclli, Mnurl·
cio Rangel Reis e Shigeaki Ucki. Peço a atenção de V, Ex• para esse Montoro, começamos a falar llnguas diferentes, porque o Senador
'Parágrafo, c isso em janeiro de 1975: "Verifica-se, portanto, que Evelãsio Vieira disse que o que está faltando é desenvolvimento c o
a inflação, após a exacerbação de dois ou três meses, foi colocada Brasil, pelos números, é um dos palscs que mais se desenvolve no
sob controle. As taxas um pouco mais elevadas no fim de 74 t, mundo, 8,3% é a média do pcrlodo.
possivelmente, no inicio deste ano devem-se, principalmente, à maior
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Está se cmpo·
cxpansilo monetãria de dezembro, já controlada, c à tradicional brecendo o povo.
confluência, no começo do cxerclcio, de certos reajustamentos autori·
O Sr. José Sarney (ARENA- MA) - Entilo, estamos hoje
zados pelo Governo." Note V, Ex• que não é o MDB que está
falando isso, foi dito uma reunião do Conselho de Desenvolvimento com uma renda per caplta da ordem de 1.326 dólares c estávamos,
Econômico, com os Srs. Ministros e o Senhor Presidente da Rcpú· em 1976, com 1.184 dólares e, há alguns anos, quase que a metade
disso. Estes silo os lndices que mostram, realmente, que o desenvolvi·
blica.
menta está implantado e está implantado em bcnef!cio do povo bra·
Agora, o Senador José Sarney diz que eu falei, aqui cm 100%.
sileiro.
Quanto à qualidade da vida, evidentemente, nilo estamos
Para ser mais exato, falei cm 90,4%, o crescimento dos produtos ln
natura. E vou ler - Fundação João Pinheiro - se V. Ex• me num mar de rosas e nunca alguém disse isso. Temos dificuldades,
mas estamos mostrando que temos um Governo competente para
permite: "Avaliando-se os itens componentes no final do ano, o gru·
enfrentar
ns dificuldades surgidas. Quanto no que disse o Senador
po Alimentação passou de 39,5%, em 1975, para 47,9% cm 1976,
Itamar Franco, não estamos de acordo em ruzdo da clevaçdo dos pro·
tendo o subgrupo Alimentação Fora da Residência, variado de 17.0
dutos ln natura. O que estamos dizendo é que, na realidade, isto é um
para 64,0%. Deve-se destacar neste subgrupo o vertiginoso aumento
bcnef!cio cm vez de ser um malcf!cio; benef!cio para o produtor
dos Produtos ln natura, que de 58,6% cm 1975, passou para 90.4% cm
mineiro. Já que estamos pagando mais para o produtor mineiro cm
1976," Não suo dados do MDB, Excelência, suo dados da Fundação
produtos ln nawra. Agora, devo dizer que o Estudo de Minas Gerais
João Pinheiro. S. Ex• vem com outra argumentação, do crescimento
está upresentando estes índices mais altos no Brasil, porque ele está
de Minas Gerais. Nós, evidentemente, reconhecemos o crescimento
enfrentando, também, o maior crescimento já havido em Minas
de Minas Gcruis, que vem com o crescimento do salário. Mas, que
Gerais, neste momento. Ora, bastn dizer que até o mês de agosto cm
udiantlt o sulltrio crescer se a innaçuo está comendo este salfirio'!
crescimento real, sem a inflaçdo, Minas Gerais cresceu 16,4%.
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permita V. Ex• um Quunto ~ uferiçilo do ICM, Minas Gerais cru o qutl!to Estudo em
mutériu de arrecadação, que mostra a maneira como o produto de
aparte, nobre Scnudor Frunco Montara.
1
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Minas Gerais tem crescido, Passou até na frente do Rio Grande do
Sut, que passou a ser o quarto Estado c Minas Gerais o terceiro.
Enfim, os números mostram. Quando se diz que vem a inflação c devora com os aumentos, não é verdade, porque estou aqui com os
!ndiccs da Fundação João Pinheiro, sobre pesquisa da oferta de milodc-obra, cm Minas Gerais. Ora, para um pintor houve ·67% de
aumento do seu salário, por quê? Pela demanda que estâ havendo,
pelo crescimento da economia mineira. Para os serventes o aumento
foi de 66%. Estes silo números da Fundação João Pinheiro. Enfim,
verificamos que, ao contrârio do que se cstâ afirmando, os números
trazidos pelo Senador Itamar Franco aqui ao Senado, sobre a economia mineira, mostram que Minas Gerais cstâfllté se beneficiando
mais com o crescimento do que outros Estados do Pais.

~

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite, nobre Udcr
Franco Montoro, uma última interferência?

I

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Peço a V, Ex•
que seja breve.
o.sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Talvez o nobre Senador
José Sarncy desconheça um pouco o Estado de Minas Gerais. A for·
ça de trabalho de Minas Gerais nilo cstâ, evidentemente, dentro dos
salá.rios que S. Ex• acaba de ler.
O Sr. José Samey (ARENA - MA)- Silo indicadores, nin·
guém fala cm força de trabalho. Não é nada disso.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) - V, Ex• agora fala que
são indicadores.
O Sr, José Sarney (ARENA- MA)-!;: claro.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- S. Ex• cstâ desviando o
assunto.
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Quem cstâ desviando é
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te tendo uma protcçilo cxtraordinâria; o Governo, sem corrcção
monctâria, os ajuda; mas o pobre tem que pagar corrcção monetária
na casa que compra; o munic!pio deve pagar corrcção monctâria dos
empréstimos que faz para dar saúde c para obras de saneamento ...
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- Escolas.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - ... para escolas,
para obras de interesse da população. Hã uma inversão total. Nós
nilo podemos nos conformar com os dados económicos c as médias
mut~múticus. 1:: importante olhar a realidade.
Eu me lembro, Sr. Presidente, de uma frase atribu!da a Rousseau, que iniciou a sua obra sobre "A Origem das Desigualdades En·
trc os Homens", com estas palavras: "Comecemos por afastar todos
os fatos. Eis, homem, a tua história, tal como a leio na natureza". E
começa Rousseau a descrever o homem feliz no estado natural, vivendo à sombra dos arvoredos e bebendo a âgua fresca dos regatos. Alguém perguntou a Rousseau: c se os fatos não estiverem de acordo
com a sua teoria? Ele teria respondido: pior para os fatos.
São, asstm, os técnicos que apresentam cstaUsticas pelas quais o
Brasil cstâ numa situação excelente. Se os fatos não •stlvercm de
acordo, pior para os fatos.
Sr. Presidente, o objctivo da nossa intervenção era outro. Tive
que responder essa primeira parte c comunicar à Casa que um dos
Senadores do MDB rcspondcrâ, ponto por ponto, a brilhante
intervenção do nobre Senador José Sarncy.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Muito obrigado.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Nosso objctivo,
Sr. Presidente, era outro c o faremos cm poucas palavras.
Por sua importância c objctividadc, desejamos deixar registrado
nos Anais do Senado Federal o relatório da Reitoria da PontifTcia
Universidade Católica de São Paulo, sobre os acontecimentos que
culminaram com a invasão daquele estabelecimento de ensino supe-

V. Ex•

rior.

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Analisei o aspecto inOacionârio c preço ao consumidor. Evidentemente a população minei·
ra, nem toda ela tem altos empregos, c S. Ex• não pode contestar os
números tanto da Conjuntura Econômica, quanto da Fundação João
Pinheiro, que mostra que na Capital de Minas Gerais o fndicc infla.
cionário é tcrr!vel.

Desejamos, 'também, transmitir ao Governo Federal, especialmente ao Ministério da Justiça, o apelo de professores, de famílias c
de bispos de São Paulo, no sentido de que nilo sejam enquadrados na
Lei de Segurança Nacional os estudantes presos diante daquela
universidade, durante os acontecimentos ocorridos no dia 24 findo.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a
contribuição dos Srs. Senadores.
O Sr. José Samey (ARENA- MA)- E o de crescimento também é o maior.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Quero informar a nobre Liderança da Maioria que designaremos, na Bancada
do MDB, um dos nossos representantes para examinar atentamente
os dados trazidos ao conhecimento da Casa c prosseguir o dabatc,
que é da maior importância.
Quero 11pen11s, na defesa do ponto de vista do Senador Evclâsio
Vieira, que expressou com objctividade o pensamento da Bancada
do MDB, que o dado mencionado do aumento da renda per cap/ta
para mil c trezentos dólares não é para nós um indicador suficiente
do desenvolvimento. Est11 renda per caplla é a divisão do Produto
Interno Bruto pelo número de habitantes do Brasil; se todos tivessem
fatias iguais, esse desenvolvimento seria cfctivo. Mas acontece que c
módiu é upcnus um dado m11temâtico, um pode estar g11nhando um
milhfw c outro um cruzeiro, este cstttrâ morrendo de fome c aquele
outro tttlvcz morrendo de indigestão.
Estas médias, que têm sido no passado c silo agora reafirmada~
pelo Governo, como o grande indicador do dcscnvolvirolcnto, a nos
nilo satisfaz. Respondo com a pal11vra da sabedoria de um caboclo:
"Se cu como um frango c você não come nenhum, cm mM ia estamos
comendo meio fr11ngo cada um". A média é boa, mas resta saber- c
cstll é 11 grande critica que, nilo o MDB- mas todo o Brasil f11z à
utual po!Hicu económica de nossa terra- oue os ricos estilo rculmcn-

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Darei cm seguida.
O relatório da Reitoria da PUC, por sua elevação, serenidade c
senso de responsabilidade, honra as melhores tradições univcrsitârias brasileiras. Contém, numa primeira parte, a narrativa cronológica dos fatos; c numa segunda parte uma apreciação cm que aquela
reitoria define a sua posição diante dos acontecimentos.
Eu me permito, dessa segunda parte, ler duas passagens:
"I. Quanto à atuaçilo da policia preferimos cobrir com
o protesto do silêncio a nossa indignação c vergonha. Cabe
aos homens honestos do Governo, à Justiça, à opinião pública c à história julgar o que aqui se passou.
"2. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que a grâfica da PUC nada tem a ver com as atividadcs ou o material
alegadamente encontrado pela Policia nas instalações das
minigrâficas de Dirctórios Acadêmicos. A gráfica da PUC
trabalha exclusivamente para fins dtdâtico·administrattvos
da Instituição c a dircção da Universidade responde por
absolutamente tudo o que a! é impresso.
"3, Quanto à realização do IIJ Encontro Nacional dos
Estudantes nas dependênci11s da Universidade, afirmamos
publicamente que não Unhamos conhecimento do mesmo.
Estav11 noticiado nos jornais c cm diversos cartazes colados
pelas p11rcdcs que tal encontro se daria n11 USP. Na Univcrsi·
dadc Cntóllcn, apenas tivemos conhecimento da realização
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de uma Assembléia Metropolitana por volta do mcio·dia ac
quinta-feira passada, Esta aconteceu sem nossa permissão c
sem que fôssemos dela notificados por qualquer órgão cstu·
dantil,
"4. Caso tivéssemos conhecimento do III ENE nas
dependências de nossa Universidade. terlamos negado termi·
nantcmcntc nossa permissão, como o fizemos cm outras oca·
siõcs, quando reuniões estudantis foram legal c formalmente
proibidas (veja documentos n•s 12 c 13),
"5, IÔ preciso ressaltar que o próprio Governador do
Estado veio a público, mais de uma vez, dizer que dentro dos
<ampl universitários deveria ser concedido um maior espaço
para assembléias estudantis."
Seguem-se outras considerações, e leio apenas a final:
"8. ~ indispcnsãvcl c urgente que os órgilos do Governo
rcsponsãvcis pelo bem comum, pela segurança c pela cducaçilo percebam que a questão da contcstaçilo juvenil, cm cspc·
cial a univcrsitãria, constitui um dos dilemas fundamentais
da vida de todas as nações mais desenvolvidas. Nilo se trata
de um fato isolado. Nele se refletem, necessariamente, as tensões e os conflitos ideológicos, sócio·cconômicos c politicas
que perpassam a sociedade como um todo, Silo muitos os se·
tores sociais, c nilo apenas os jovens, que sentem o peso e a
urgência dos impasses. Uma Universidade situada em um
centro da pujança intelectual de Silo Paulo nilo pode deixar
de ser trabalhada por todos estes complexos fatores."
"Em nome de nossa consciência e responsabilidade de
Professores Univcrsitãrios, diante da Nacilo brasileira, nilo
podemos aceitar que a força bruta seja a soluçi!o. A Univcrsi·
dadc brasileira é chamada a dizer a sua palavra. O problema
da criaçilo de uma vãlida pedagogia politica que introduza o
jovem à vida pública e sócio-politica é um dos maiores
desafios que a nossa Plltria enfrenta. Cabe aos educadores, a
quem estuda c pesquisa, cabe à Universidade c nilo a outros
aparatOi do Estado o encaminhamento de grande parte da
solução. Cremos e esperamos que a Naçilo brasileira c os ho·
mcns que a dirigem scrilo capazes de perceber a urgência e a
dificuldade desta imensa tarefa."
Relatório, como se vê, superior, objctivo, lembrando que o pro·
blcma universitário nilo é policial, que uma assembléia de estudantes
nilo pode ser dissolvida pela força, Erra fundamentalmente aquele
Governo que coloca dezenas e milhares de soldados nas ruas para
impedir uma manifestação de estudantes,
Num programa intitulado Vox Popu/is, transmitido na semana
passada, pessoas do povo perguntavam e um homem quase analfabe·
to dizia: mas por que colocar essa violência, ferir jovens, quebrar uni·
vcrsidadcs? Para que os universitários ni!o falem? Que mal hâ cm que
eles falem? Façam sua rcuniilo, formulem o seu protesto? Por que ati·
rar bombas contra essa juventude? Agora, principalmente por que
denunciar esses jovens, enquadrando-os na Lei de Segurança Na·
cional, que é a mais dura das leis que possulmos?
O apelo que transmitimos, Sr. Presidente, cm nome da
Assembléia de Professores Universitários de Silo Paulo, em nome
das famllias dos estudantes presos ou ni!o, cm nome de todos os bis·
pos da provlncia eclesiástica de Silo Paulo, no sentidó de que o Go·
vcrno não enquadre os nossos estudantes na Lei de Segurança
Nacional.
Nilo é pela força que se resolve esse problema que é fundamen·
talmentc de pedagogia social, de se assegurar a essa juventude o direi·
to de participar de nossa vida pública, Nilo é passivei estancar o
entusiasmo de nossa juventude, o seu desejo de participar das nossas
decisões c de realizar, cm nossos dias, aquilo que a nossa juventude
universitária vem fazendo há ISO anos, que é o tempo de existência,
cm nossa terra, dus primeiras fncutaadcs de Direito.
Quero ler, pura conhecimento de todos, us assinaturas desse tele·
grama, dirigido ils nossas autoridades pelo Cardeal de São Paulo, D.
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Paulo Evaristo Arns, D. José Thurlcr, D. Benedito Olhoa Vieira, D.
Francisco M. Vieira, D. Jocll. Catapan, D. Angélico S. Bernardino,
D. Mauro Morclli, D. Antônio Celso de Queirós, D. Luciano Pedro
M. Almeida, D. Gabriel P. Couto, D. Roberto de Almeida, D. José
M, Campos, D. Amauri Castanho, D. David Pici!o, D. Apparecido
José Dias, D. José Lambert, D. Claudio Hummes, D. EmOio Pignoli
c pela Comissão representativa da CNBB, D. Paulo Evaristo Arns,
D. Gilberto Pereira Lopes, D. José Varani e ainda D. Mauro
Morclli. ~um apelo dirigido il consciência daqueles que queiram fa·
zer com que a juventude de nossa terra se integre na soluçilo dos
nossos problemas.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Ouço V, Ex•
com todo o prazer, nobre Senador Eurico Rezcndc,
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale, Fazendo soar a
campainha.) - A !'residência solicita ao nobre Lldcr que seja breve
no seu aparte, porque o tempo do orador cstã esgotado.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Muito obrigado a
V. Ex•, Sr. Presidente, O objcto do discurso de V. Ex• é um apelo.
E, também, gostaria de, cm nome do Governo, fazer um apelo ao
nobre orador. Sei que V, Ex• é um homem, profundamente contrA·
rio à subvcrsilo, adota a doutrina salutar da democracia cristil. O
Governo cstã de posse, Ex•, de provas concretas da infiltração
subversiva no meio estudantil. O Governo ni!o adotaria aquelas medidas preventivas sem estar absolutamente convicto daquelas me·
didas refletirem o cumprimento de um dever. Temos, Ex•, dcpoimcn·
tos de estudantes brasileiros, muitos dos quais foram para o exterior
como condição para a libcrtaçi!p do Embaixador Americano, c que
declararam, anunciaram todo o esquema montado no Pais, E se
V. Ex• ler esses depoimentos, que nilo foram prestados aqui, cm
delegacias policiais do Pais, mas foram prestados cm circules cu!·
turais da Europa, principalmente cm Portugal, se V. Ex• fizer um
confronto entre essas declarações c os fatos que estilo ocorrendo, de·
veria, como democrata cristilo que é, dar um crédito de confiança ao
Governo. Nilo se trata de enquadrar estudantes cm Lei de Segurança
Nacional; trata-se, se for o caso, de enquadrar maus brasileiros nessa
lei, que preserva a ordem pública c que assegura a tranqUilidade à
familia brasileira.
Sei que V, Ex•, intimamente, entende que essas providências
silo nccessãrias. Silo medidas cautelares, Naturalmente, nilo se pode
evitar, na velocidade de acontecimentos, na adoçilo de medidas
preventivas, alguns excessos, Nilo se pode evitar. Houve, por
exemplo, fatos predatórios na universidade, Foram inevitáveis, mas
o Estado se comprometeu a indenizar, a reconstituir, a reparar. Mas
cu faria, neste caso, um apelo a V. Ex• Nilo se diga que é mania usar
o comunismo como biombo para justificativas menos confcssãvcis,
Há alguns anos eu dizia: nilo, isso é indústria do anticomunismo. Eu,
quando cheguei aqui ao Senado, naquela época - V, Ex• vai·mc
permitir, estou fazendo um apelo a V. Ex•, quero concluir o meu
aparte - quando cheguei aqui cm 1963, eles falavam: isso é uma
indústria do anticomunismo. Era o Senador Arthur VirgOio, eram
outros daquela escola risonha c franca que V, Ex• bem conheceu,
Pois bem, depois que começaram a nos criticar que estávamos vendo
assombração de dia, a Rússia jâ tomou quase a metade da Europa, a
Rússia já está ocupando quase toda a África, Cuba é um perigo de
importaçiÍo comunista para o continente. Aliás, a expansão
comunista é uma realidade nas duas frentes: na linha soviética c na
linha chinesa. Entilo, volto a dizer a V. Ex•: Tenho os depoimentos
desses estudantes comunistas. Leia V, Ex•, esses documentos, essas
declarações insuspeitas, c faça um confronto. Este é um apelo que
deve ser examinado com a seriedade que só pode ser inspirado no in·
tcrcsse Nacional, O Governo prosseguirA na adoçào de medidas cnu·
telares, Nilo permitirá concentraçilo alguma, enquanto massas cstu·
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ntis estiverem infiltradas de elementos comunistas. porque a
.isfaçilo maior a ser dada é a tranquilidade da fam!lia brasileira.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Este foi o
Jcesso usado no Vietnil: pela força bruta, acabar com o
munismo. E foi com a força bruta que se deu este crescimento a
.e se refere S. Ex• Enquanto o Governo mantiver esta posição
tarâ fazendo, para o Brasil e para o mundo, a maior propaganda
1 Partido Comunista. S. Ex• insinua que esse milhão de estudantes
o apenas massa de manobra e representam a presença do Partido
omunista entre nós.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Eu falei em minoria
:estudantes; maioria não.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Quando em
974 o MDB elegeu 16 Senadores c teve aquela imensa vitória, se
issc também - c aqui neste Plenário foi dito, - que era atuaçiio
os comunistas. E Luiz Carlos Prestes disse isso também, cm Paris,
uma Assembléia dos Partidos Comunistas. Então o Governo ·c o
•artido Comunista, juntos, a dizerem que tinha sido vitória da
.xtrcma-esqucrda, dos militantes do Partido Comunista. Estavam,
oa realidade, fazendo uma grande propaganda, profundamente
amentável.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) .amcntávcl é a posição de V. Ex•

Profundamente
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E, em nome desse combate, quebrou-se a autonomia univcrsitána
que tem uma significação cxtraordinâria. Entrou-se na universidade
como se fosse numa taberna de jogadores, sem respeitar Reitor c viccRcitor que lâ se encontravam. Depredou-se a universidade, violando
todas as leis existentes.
Não ó preciso esta violência! Se S. Ex•s tém toda essa
documentação e todos esses elementos, por que invadir a universidade, tirar alunos que estavam fazendo exames pela força, queimar
jovens que saíram de suas casas para irem estudar? Scrâ que com isso
o Governo pensa que consegue melhorar a situação da nossa 'juventude?
O nosso apelo é de que se oriente a politica estudantil por outros
caminhos. Nilo é a Secretaria da Segurança, não é a Policia Federal,
é o Ministério da Educação c Cultura, silo as Secretarias da
Educação, são as Universidade que têm a grande tarefa educacional
de preparar essa nova juventude para o Brasil. Esta é a única forma
de realizar aquilo que, para nós, é a essência do desenvolvimento;
nilo apenas o aumento da riqueza em beneficio de alguns, mas é o
aumento da nossa produção, do nosso produto com uma
distribuição mais equitativa. Em suma, "desenvolvimento com
justiça social".
Esta é - ao nosso ver - a grande meta que deve ser atingida
através da educação, da persuasão, por meios pacíficos e não
violenios, pela razão e não pela força bruta.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Também é
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO
profundamente lamentável que se insista hoje, depois da expcricncia
MONTORO, EM SEU DISCURSO:
dos últimos anos, cm fazer de uma campanha anticomunista o
pretexto para inúmeras violências contra princípios definidos cm
O RELATÓRIO
nossa Carta Magna c na Declaração Universal dos Direitos
A Reitoria da Universidade Católica, promoveu levantamento
do Homem.
Querem combater o extremismo, a radicalização que havia, por dos fatos que culminaram com a invasão de suas instalações, prisão
exemplo, na América Latina7 A Venezuela era o lugar onde. mais de professores, alunos· e funcionârios. O resultado desse levanta·
intensas eram essas guerrilhas c esses movimentos terroristas. Como mcnto é o seguinte.
terminaram? Pela democracia. Rafael Caldera, eleito Presidente da
I, Os latos
República, declarou: "Cada um que queira lutar pelo bem da
"I No dia 21 de setembro, 4•.fcira, a sede principal da PUC
Venezuela que se inscreva cm partidos pol!ticos, serão
reconhecidos." Reconheceu, inclusive, a legalidade ao partido, (Rua Monte Alegre), bem como outros "campi" universitários da
comunista, que elegeu dois ou três Deputados numa Câmara de Capital (USP c GV), amanheceram cercados por tropas da Policia
trezentos. E foi assim também que na Alemanha, na Itália e na Militar. Os alunos da PUC foram impedidos de entrar no quarteirão
Bélgica eliminou-se a ameaça; concorrem às eleições c perdem. Nilo é da Universidade para suas aulas. Os professores c funcionários só
entraram mediante identificação c apresentação de documentos de
eliminando eleições, não é afastando a democracia.
trabalho, tendo em vista a gravidade da situação, a Reitoria emitiu
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O noticiário que vem um comunicado, lamentando não ter recebido informação do cerco,
do mundo, contraria o ponto de vista de V. Ex•
o que desrespeitava sua autoridade legitimamente constituída c
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - O noticiârio suspendendo o expediente da (Universidade documento n• 1.)
que vem do mundo revela que, quando se combate o comunismo Sabedora do alcance que essa medida e o próprio cerco policial
pela força ele vence, mas quando ele é combatido com a justiça poderiam tomar, a Senhora Reitora da PUC transmitiu tclefonica·
social, como se fez na Alemanha, na Bélgica, na ltâlia, em toda a mente ao Professor Doutor Edson Machado de Souza, Dirctor do
Europa Ocidental, e se estA fazendo na Venezuela, com uma luta pela DAU, o conteúdo do comunicado de suspensão das aulas c encerra·
justiça, ele é eliminado. I> preciso' tirar o pretexto, o desapontamento mcnto do expediente da Universidade naquele dia, a partir das li
c o desespero daqueles que sofram e ficam sendo matéria à disposi- horas da manhã. Após isto, permaneceram no recinto da
Universidade, apenas alguns funcionârios c professores. Pelas 19:30
ção de agitadores,
horas somente os guardas noturnos custodiavam os cdiflcios.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale. Fazendo soar a
2. No dia seguinte, 22 de setembro, as aulas foram retomadas
campainha.) - Solicito ao nobre orador ,que conclua a sua oração, normalmente. Os~ornais do dia anunciavam que os delegados do III
porque o seu período jâ vai por mais de lO minutos, por concessão ENE tinham sido presos na Faculdade de Medicina da USP. na
desta Presidência.
tarde de 21, mas liberados em seguida. Os mesmos periódicos
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Concluo, Sr. comunicavam que na USP teria lugar uma assembléia-geral de
Presidente. I> que o apelo do nobre Líder ocupou, talvez, o dobro do protesto pela nilo-realização do III ENE. No nosso campus instalouse, pelas 12 horas, uma assembléia metropolitana de estudantes no
tempo da resposta que estou dando.
Na realidade, Sr. Presidente, a forma de combater o comunismo salilo de vivêncili dos alunos, denominado Salilo Beta, com cerca de
- como diz o manifesto da PUC. do Silo Paulo - niln é n força 600 purt1c1pnntes. Essa assembléia estava anunciada por cartazes, jà
brutu. fi preciso dominur 11 juventude, orientâ·ln pela razáo, pelo pela manhã.
A assembléia metropolitana do Satao Beta decidiu realizar um
debute, pelo esclarecimento,' por provas de justiça, c não por medidas
de vlolcncia. Silo duas pedagogias, silo dois métodos: um, o da ato público na noite daquele mesnio dia (22 de setembro), na Rua
violência, dn força bruta, onde tudo se transforma em tema policial. Monte Alegre, diante do Teatro da Universidade (TUCA), À
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Reitorin não chegou. evidentemente, nenhum comunicado ou pedido
de autorização por parte dos alunos. Pelas 15:30 horas, afixaram-se
cartazes confirmando o ato público para 21 horas do mesmo dia.
No pcrrodo noturno, as nulas se iniciaram normalmente apesar
do clima agitado. Pelas 21 horas nas ruas de confluência com o nosso
campus, em frente no TUCA, reuniram-se cerca de l.OOO pessoas,
que após afixarem faixas c cartazes na fachada do Teatro, deram inrcio no que onssnrnm a chamar de "ato público de repúdio à
repressão do Jll ENE".
"Logo após o término da referida assembléia, por volta das 14
horas, quando funcionários c Reitoria regressavam do almoço, come·
çou a circular a informação de que um grupo de delegados teria
realizado secretamente o encontro proibido cm uma das saias do pré·
dio novo. Tal notfcin, segundo diziam diversas pessoas, teria sido
comunicada nos estudantes no fim da assembléia do Sali!o Beta.
A dircçilo da Universidade nilo tinha absolutamente conheci·
menta de qualquer indrcio de uma possrvcl rcalizaçi!o do Jll ENE cm
nosso campus naquela data. Um telefonema, anterior ao dia 22, feito
pela Senhora Delegada Regional do MEC, Professora Dalva
Assumpçilo Souto Maior, que mantivera contato direto com o
Senhor Dirctor do DEOPS, Doutor Romeu Tuma, nos avisara da
possibilidade de a PUC vir a ser escolhida como local para o
III ENE no dia 21 de setembro, quarta-feira, cni!o no dia 22, um dia
para nós normal, embora tenso, uma vez que a Polfciajá havia detido
c mesmo já liberado os quase 200 participantes que tentavam realizar
o encontro na Faculdade de Medicina da USP. Segundo os jornais
da manhã, a questão parecia haver chegado ao fim, atrávcs de um
· diálogo cm que tomaram parte o Dirctor ou professores da
Faculdade de Medicina. Os delegados, segundo os mesmos
matutinos, haviam sido admoestados, mas sem enquadramento na
Lei de Segurança Nacional. Tudo isto nos deixara· relativamente
tranqUilos. No entanto, os boatos sobre a realização do III ENE nas
dependências da PUC circulavam. Nilo sabemos dizer se aconteceu
realmente alguma coisa ou se se tratava de uma provocação, Se o
cnccntro se deu cfctivnmcntc dentro da PUC, ele se fez de forma tilo
sigilosa que nada foi possrvcl detectar. ~ importante, contudo,
mencionar um fato que só bem mais tarde chegou ao conhecimento
da Reitoria. Uma faxineira alertou o Senhor Vicente de Miiis,
funcionãrio da Faculdade de Direito, que na sala 225, havia uma
cesta de papéis, pegando fogo. Isto se deu mais ou menos na hora cm
auc terminara já a assembléia do Salão Beta, Os funcionãrios que
acorreram ao local, souberam que naquela sala estivera reunido, por
algum tempo, um grupo de pessoas. Teria sido isto o III ENE? Note·
se que o prédio novo da PUC tem 43.000 metros quadrados de área,
dispondo de mais de 120 salas, com entradas de todos os ângulos c
acesso por 4 ruas. Nilo é diflcil que um grupo de pessoas ar, entre c
permaneça algum tempo despercebido,
Por volta das 21:50 horas, iniciou-se a repressão policial com a
presença do Senhor Secretário da Segurança Pública do Estado. Ao
mesmo tempo, cm que esta concentração era dissolvida, ocorreu a
invasão do campus da Universidade, quando saias de aula, locais
destinados à Administração, corredores c outras dependências
vãrias, foram invadidas por policiais cm trajes civis c cm uniformes,
com bombas de gás c de efeito moral, cnssctctcs de choque clétrico, c
armas de tiro rãpido.
No decorrer do violento assédio, cerca de 900 policiais pcrsc·
guiam os manifestantes cm fuga, pelo campus adentro. Também
mais de !.SOO pessoas que se encontravam no interior dos prédios,
professores, funcionãrios c alunos foram arrancados de seus locais
de trabalho c das salas de aula, muitos, agredidos sclvngcmcntc, c,
conduzidos entre ofensas c bordoadas, cm fila indiana, para um esta·
cionamcnto de carros ao lado da Universidade. Ar foram coagidos a
se sentarem no chão, aguardando uma decisão sobre sua sorte,
Aproximadamente 900 pessoas foram conduzidas por ónibus da
Prefeitura ao Batalhão Tobias de Aguiar. Destes, 37 foram posterior·
mente indiciados na Lei de Segurança Nacional. Dos 37 indiciados,
seis pertencem à PUC- SP. Os demais professores, funcionãrios c
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alunos cm número aproximadamente de 1.000, todos da PUC, foram
liberados, após humilhante espera. Consta que um certo número de
alunos absolutamente inocentes, foram conduzidos à Polfcia c ar
fichados. Esperamos poder corrigir ao menos essa injustiça.
O Vicc·Rcitor Comunitãrio da PUC, Pc. Doutor Joilo Edcnio
Reis Vnllc esteve presente durante todo o tempo, funcionanndo,
após, a primeira c mais forte cxplosi!o de violcncia, como mediador
junlo no Senhor Sccrctârio de Segurança. A Senhora Reitora Douto·
ra Nadir Gouvca Kfouri, chegou quando todos jã estavam recolhi·
dos ao improvisado campo de conccntraçilo, Estava acompanhada
pelo Professor Doutor Hcrmrnio Alberto Marques Porto, Corregedor-Gerai do Ministério Público c Dirctor da Faculdade de Direito da PUC.
Cumpre assinalar que a manobra policial parecia visar
premeditadamente ni!o apenas a dissolução do ato que se dava na via
pública, mas a invasi!o da Universidade, com vistas cm especial aos
Dirctórios Estudantis c alguns departamentos acndcmicos c saias de
professores.
A Poifcia Técnica, após interdição de toda ltrca, procedeu a
levantamentos foto~rálicos e pelas 4 horas da manhil um caminhão
da Poifcin Militar embarcou grande quantidade de material retirado
~e alguns Dirctórios Acadcmicos.
Na sexta-feira, dia 23 de setembro, a PUC foi interditada pela
Reitoria, a fim de a Administração proceder ao levantamento dos
estragos flsicos sofridos durante a invasão da noite anterior (veja
doe. n• 2). Cada chefe de setor ou departamento apresentou elenco
dos danos de sua respectiva ârca. O relatório finai, com fotografias
que dilo idéia do porte das destruições estilo no anexo n• I. Os nlu·
nos não tiveram acesso à Universidade nesse dia.
Ante a opinii!o pública a Reitoria se manifestou com nota à
imprensa (veja doe. n• 3). Em telefonema ii Senhora Dirctora Regio·
na! do MEC cm Silo Paulo, Doutora Daiva Souto Maior, a Senhora
Reitora solicitava encaminhamento oficioso da notfcia no
Excclcntfssimo Senhor Ministro da Educação. até que fosse preparado um relatório oficiai circunstanciado dos fatos, "No sábado, a
Associação de Professores da PUC- SP convocou uma Assembléia·
Geral. O Boletim da APROPUC dâ conta do acontecido (veja doe.
n' 4).
4. Segunda-feira, dia 26 de setembro, foi um dia de grande !ensilo na Universidade. Reinavam o medo, a desconfiança c a revolta,
,Oficialmente reiniciamos as atividadcs, uma vez que a limpeza gerai
já tinha sido executada durante o fim de semana estando interditadas
apenas as salas mais devastadas, com a finalidade de garantir a pcrrcia da Poifcin Técnica (o que foi realizado ainda na 2•·fcira). Os
alunos se dirigiram às classes, mas as aulas tiveram andamento to·
talmentc irregular. Em cada um dos pcrrodos os alunos realizaram
breves assembléias, que nilo julgamos oportuno proibir, a fim de nilo
exacerbar ainda mais os ânimos. Tais reuniões tiveram andamento
moderado, decidindo-se os alunos por atitudes simbólicas, como um
mutirilo de limpeza cm suas instai,açõcs de DAs. A Reitoria julgou
conveniente (doe n• 5) comunicar aos estudantes que nilo se permitia
uma greve, O Movimento Estudantil, que engloba outras grandes
Universidades, no que tudo indica, nilo desistiu de proclamar novo
ato público, dentro da USP, para um dos próximos dias. A posiçi!o
de no'5os alunos. se é que se pode falar de uma posição de fundo, é a
de só participar de tal ato, se outros sctorcs da opinião pública derem
o seu apoio.
Ao longo da 21 feira, a Reitoria comunicou, após entendimento
com diversos de nossos Professores da Faculdade de Direito, entre os
quais o jâ citado Doutor Hcrm!nio Alberto Marques Porto, o
Senador Franco Montoro, o Doutor Dirceu de Melio c outros, que,
dando seqUência no pedido de abertura. de inquérito, iria tomar
ainda as seguintes providências: petição ao Senhor Procurador·
Geral da Justiça, solicitando n designação de um Promotor pura
acompanhar o inquérito policial; rcprcscntaçi\o ao Senhor Juiz
Corregedor da Poifcia Judiciária, pedindo sindicüncia pnra npurução
do crime de abuso de nutoridndc definido nu Lei n• 4.898 de
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dezembro de !965; petiç~o à Procuradoria-Geral da Justiça Militar
do Estado, solicitando instauraç~o de inquérito policial militar (veja
documentos n•s 6, 7 e 8).
A noite, as emissoras de TV e de rádio apresentavam uo grande
público o material encontrado em salas pertencentes aos DAs e cm
minigráficas ai existentes, constituídas por mimeógrafos e uma pe·
quenn impressora. Estavam presentes o Senhor Governador do
Estado, o Senhor Secretário da Segurança e a Senhora Delegada Re·
gionul do MEC. Ao menos na versilo apresentada pelos noticiários
de Televisão, várias afirmações feitas não correspondem à verdade
dos fatos, em especial duns: a de que conhecíamos previamente a
realização do III ENE na PUC no dia 22 c que fôramos avisados dis·
to pela Professora Dalva Souto Maior; c a de que as salinhas com
mimeógrafos e impressora "off·set" eram da PUC. Pareceu-nos
ainda que se insinuava, cavilosamente, que a PUC de São Paulo era
uma ponta de lança do Partido Comunista. Quanto à afirmação de
nosso prévio conhecimento a respeito da realização do Ill ENE,
enviamos ao Senhor Secretário da Segurança telegrama de repúdio
dando ciencia do mesmo ao Senhor Ministro da Educação e ao
Senhor Governador do Estado (veja documentos n•s 9, lO e 11).
N0111 Poslçio

apenas que um caminhão da policia trnnsportou grande quantidade
de material dos DAs. Em tal caminhão Foram embarcados também
resmas de papel em branco.
"8. E de conhecimento comum a existência de material deste ti·
po cm praticamente todas as Universidades dos grandes centros
brasileiros, sem que isto signifique conivência ou qualquer tipo de
aprovação por parte de seus Reitores, ou Responsáveis. As autorida·
des universitárias, do mesmo modo que os responsáveis pela seguran·
ça nacional, estilo diante de um fato que é um desafio. Será a reprcs·
silo pura c simples a vcrdndcira solução para tilo complexo fenôme·
no? Será que o vocábulo "subversão" é suficiente para esgotar toda a
inquietação c desejo de participar da juventude universitária?
"9. E indispensável c urgente que os órgãos do Governo
responsáveis pelo bem comum, pela segurança e pela educação percc·
bam que a questão da contestação juvenil, cm especial a universitâ·
ria, constitui um dos dilemas fundnmentais da vida de todas as
nações mais desenvolvidas. Nilo se trata de um fato isolado. Nele se
refletem, necessariamente, as tensões c os conflitos ideológicos, sócio·
económicos c politicas que perpassam a sociedade como um todo.
São muitos os sctorcs sociais, c não apenas os jov.cns, que sentem o
peso c a urgência dos impasses. Uma Universidade situada cm um
centro da pujança intelectual de Silo Paulo não pode deixar de ser
"I. Quanto à atuaçi\o da policia, preferimos cobrir com o protes·
trabalhada por todos estes complexos fatores."
to do silencio a nossa indignação e vergonha. Cabe aos homens
"10. Em nome de nossa consciência e responsabilidade de Pro·
honestos do Governo, à Justiça, à opiniilo pública e à História julgar
fessores Universitários, diante da Nação Brasileira, nilo podemos
o que aqui se passou.
aceitar que a força bruta seja a solução. A Universidade Brasileira é
"2. Antes de mais nada, í: preciso esclarecer que a gráfica da
chamada a dizer a sua palavra. O problema da criação de uma válida
PUC nada tem a ver com as ntividades ou o material alegadamente
pedagogia politica que introduza o jovem à vida publica e sócio·
encontrado pela Polícia nas instalações das minigráficas de Diretó·
politica ê um dos maiores desafios que a nossa Pâtria enfrenta. Cabe
rios Acadêmicos. A gráfica da PUC trabalha exclusivamente para
aos educadores, a quem estuda e pesquisa, cabe à Universidade e nilo
fins didático-administrativos, da Instituição e a direção da Univer·
a outros aparatos do Estado o encaminhamento de grande parte da
sidade responde por absolutamente tudo o que ai é impresso.
solução. Cremos e esperamos que a Nação Brasileira c os homens
"3. Quanto à realização do III Encontro Nacional dos que a dirigem serão capazes de perceber a urgência e a dificuldade
Estudantes nas dependências da Universidade, afirmamos publica· desta imensa tarefa."
mente que nilo tínhamos conhecimento do mesmo. Estava noticiado
nos jornais e cm diversos cartazes colados pelas paredes que tal
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Concedo a palavra
encontro se daria na USP. Na Universidade Católica, apenas tive· ao nobre Senador Itamar Franco, para uma breve comunicação.
mos conhecimento da realizaci\o de uma Assembléia Metropolitana
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para uma comunica·
por volta do meio·dia de quinta-feira passada. Esta aconteceu sem
ção.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
nossa permissáo e sem que fôssemos dela notificados por qualquer
Apenas para ler um telex que acabo de receber:
órgão estudantil.
"4. Caso tivéssemos conhecimento do III ENE nas dependên·
',., / l·, ,.,.,
cias de nossa Universidade, teríamos negado terminantemente nossa
permissão, como o fizemos cm outras ocasiões, quando reuniões,
cstuaantis !oram legal c formalmente proibidas (veJa aocumentos n•s
12 e 13).
"S. E preciso ressaltar que o próprio Governador do Estado
veio a público, mas de uma vez, dizer que dentro dos campus
universitários deveria ser concedido um maior espaço para as assem·
.\ U':I.:.C::!'l,;_,)L~I;~ ~·.'~ Jl;','l:l~;:;., •~.1:,1:: E TE~t.;~;;
::.EC,J.:.~· JL'I! J~ F:.·!·:~, il~··::..< ~ '11.$::.:•::1.'., ::·:f·~:~·::;:F TCCE. C~ [-..r:~
bléias estudantis. Também o Secretário de Segurança falou cm
·:~· ~~·:r1:::.' ~S" i('~T~~ -:;,·Q~1:1r .'. I':J.·~-:-1 ·~ ~:p·~ ~~·, ~ft.:.;;:•;r~:'.
"territórios livres" e assim agiu em mais de uma ocasião. Todos os
~"·~~~:. ···.~:;IL~\·.•. ~·:: ·;;.•"'·1~·~:: TC~r:.··~>·., •. •: ~ ..'PU·\·, i'C';l
jornais o noticiaram amplamente.
I •.. , •
"6. As diretrizcs provenientes do Ministério de Educação e ~C'!..
Cultura, embora firmes, também se colocavam sempre na linhn da
prudência e do diálogo, sem provocações cm relação ao comporta·
menta dos estudantes.
"7. Quanto ao material recolhido pela policia nas dependências
de órgilos estudantis, cumpre-nos dizer que o Senhor Vice·Reitor
Comunitário, quando acompanhava as autoridades policiais, viu que
cfctivamente havia ai boa quantidade de panfletos, textos c cnrtnzes
I', .~ ' "
diversos, muitos dos quais usados c distribuídos pelos estudantes
paulistas em manifestações públicas, as quais têm tido cobertura
fotográfica das grandes revistas c jornais. Mas encontrava-se ai tam·
bém, Farto material referente a atividadcs acadêmicas, como aposti·
Aqui, entilo, o nosso apelo ao Coronel Durcy Siqueiru e à nobre
las c livros, c a programações culturais c esportivas. Havia uma gran· Liderança do Governo pura que revejam essu situação. (Muito bem!)
de exposição de Livros. Feira de Livros da Editora Forense. Nilo
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canule) - Sobre n mesa,
temos elementos pura saber se o material exposto pelo DEOPS de
S.1o Paulo, quatro dias mais tarde, é renlmente o mesmo. Subcmos requerimento que serl11ido pelo Sr. I•·Secrctllrio.
~

~

,

.

"õ'

'

·-~-~'
'

.,·
''

'

'

.':J ....... ," .... Io--..1 ......

'',,1°

'.Í:• ',•/o•~d',•"" .l;,rt:... '~

q,

1

,'

•

~

.

'

......... - ...

\;

~:~1 I·~~ ~ 'i~

I

,

•

o

I

oo,

:. '·, . ·.· ', "'.
''
... ' . ·. ·. : .·......~.....\.~ ~ ·..:~~~~~~' ...···\·.·~~..~
~·-· --~ ~-~··-·-'--~--~-· ··•.J.... __ ....................~~~ '~ Jl~

1

I '

o

..

','

""'

'1

..

°

I

'

0

'o

:,

~',ft ...'1;~~~~·~1 !'I :\.,;~"._f;,~ ~l~ .' ),._~' ~~ti ~<!j '

<\''

•',

U

t?,.-,1 1.j, Li.r''

',,:

••1>:\1'!11;1,'

',~ ";,lf

',.,,

f
''

!.'~;;:,\
"õ

',.

•~-:x~~~.,~

'( •

~ .~I :)\

'•'•'

~'"' '~!/: ~·

I

~V.,

1 •• \.'11

•

•,'

•

1

.t\~ ·•'H•""~

',

,:,

:•

'

~"o

5446 Sexta-feira 7

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11)

!';lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 386, DE 1977
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício c prévia distribuiçilo de avulsos para o Projeto
de Rcsoluçilo n• 88, de 1977, que autoriza o PROCAPE Programa
Especial de Apoio à Capitnlizaçilo de Empresas - Autarquia
vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina- a
realizar opernçilo de crédito de Cr$ 4.004.100,00 (quatro milhões,
quatro mil c cem cruzeiros), u lim de que ligurc na Ordem do Dia da
scssilo seguinte.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1977.- Otalr Beeker.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cunale) -O projeto a que se
refere o requerimento que acaba de ser lido, figurará na Ordem do
Dia da próxima sessilo.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard- Braga Junior- José Lindoso- Dinartc Ma·
riz- Milton Cabral - Murilo Paraiso- Arnon de Mcllo - Luiz
Cavalcante - Luiz Viana - Vasconcelos Torres - Gustavo
Capanema -Itamar Franco- Jtalívio Coelho- Mendes CanalcMattos Leão- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Está finda a Hora do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Sccrctârio.
!';lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 387, DE 1977
Nos termos do art. 198, al!nea '"d", do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a lim de que o Projeto de Lei da
Câmara n• 2, de 1977, constante do item n• I da pauta, seja subme·
tido ao Plenário cm último lugar.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1977.- HeMdlo Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Em votação o requerimento. (Pausa.)
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES) -Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Com a palavra o no·
brc Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votaçilo.
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O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar
votação. Sem rcvisilo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Começo por consignar que, na dcclaruçõo de guerra formulnd
pelo eminente Senador Dirceu Cardoso- c, a esta altura, não tcnh
certeza se S. Ex• vai utilizar material bélico real ou festim- idcntil
co, pelo menos, alguns equívocos.
Em primeiro lugar, o requerimento tem rigorosa base rcgimcf
tal c cst6 escrito no Regimento que i: u nossa Lei interna: é a razu
maior, por conseguinte, do requerimento que formulei.
Em segundo lugar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a mntéri
foi votada duns vezes. O que ocorreu foi que, após a votaçilo, a Mes
apurou que não havia o número regimental neccss6rio para u su
aprovação ou para sua rcjciçilo. Silo as explicacões que presto
todos os Srs. Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mcndés Canalc) - Em votação •
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanece
sentados. (Pausa.) Aprovado.
O Sr. Dirceu Cardo110 (MDB- ES)- Sr. Presidente, rcqucir·
verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - Vai-se proceder
verificação de votação, que scr6 feita pelo processo elctrônico.
Votarão cm primeiro lugar os Srs. Líderes c cm seguida os Sr'
Senadores. (Pausa.)
Procede-se à votaçao

VOTAM"SIM" OS SRS. SENADORES:
Eurico Rczcndc - Altcvir Leal - Augusto Franco Heitor Dias- Hclvídio Nunes- Jcssé Freire- José Sarne
- Luiz Cavalcante- Magalhães Pinto - Otto Lchmann Ruy Santos- Marcos Freire.

VOTAM"NiiO"OSSRS.SENADORES:
Franco Montoro- Adalberto Sena- Agcnor Maria.
Danton Jobim - Dirceu Cardoso - Evelâsio Vieira Itamar Franco - Lâzaro Barboza - Mauro Benevides •
Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Votaram "sim", I
Srs. Senadores; "não", lO. Nilo houve quorum para votaçilo.
Em conseqUência, dci~arão de ser submetidos no Plenário c
itens n•s I c 2 da pauta, que tramitam cm conjunto e, ainda, os itens
e 4, que estilo cm fase de votação, ficando prejudicado o requer
menta de inversão da Ordem do Dia.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para encaminhar a
São os seguintes os itens que deixam de ser submctidc
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
no plenário.
Há dois dias o Senado deixa de votar o projeto número I da
-lpauta, por falta de quorum. Em duas sessões consccuuvas, antcon·
tem c ontem, deixou o Senado de votar o projeto que declara ferindo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1977
nacional o dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida.
(Tramitando em conjunto com o Projeto
Agora, Sr. Presidente, o ilustre Lider da ARENA, através de
de Lei do Senado n• 306/76)
um requerimento, pede a inversilo da Ordem do Dia. Nilo sabemos
sob que mzões se pede essa inversilo. O que é certo, Sr. Presidente, i:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 2, d
que nós, do MDB, nós que somos favor6veis à aprovaçilo desse pro- 1977 (n• 3.071-B/76, na Casa de origem), que declara feriud
jeto, queremos que ele seja decidido nu sessão de hoje e que o Sr. Li·· nacional o dia 12 de outubro, tendo
'
der da Muioria apresente ru1.õcs bastante para u inversão da Ordem
PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comissões:
do Dia de hoje. Por que ruzilo devemos votar cm último lugar, quan·
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e jurid
do nu nossa pauta ele ligura, desde anteontem, cm primeiro lugar?
cidade; c
Se as razões nu o forem bastante pluusfveis e aceit6vcis, Sr. Prcsi·
-de Educaçio e Cultura, favorável.
dente, o MDB votará contra o requerimento do nobre Líder da
-2ARENA, Senador Helvídio Nunes.
Era o que tinhu a uiter. (Muito hem!)
PROJETODE LEI DOSENADON• 306, DE 1976
O Sr, Helvídlo Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço u
palavra, puru encaminhar n votuçilo.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canule) - Concedo a patavru
uo nobr\! Senador Hclvídio Nunes,

(Tramitando cm conju.nto com o Projeto
de Lei da Câmara n• 2/77)
Discussilo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Scnad
n• 306, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, q•
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considera feriado nacional o dia consagrado a Nessa Senhora
Aparecida, Padroeira do Brasil, tendo
PARECERES, sob n•s 528 c 529. de 1977, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela prcjudicialidadc; e
-de Educação e Cultura, pela prcjudicialidadc.

-3REQUERIMENTO N• 362, DE 1977

"a

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 362, de 1977, do
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, da conferência proferida pelo Ministro
Ncy Braga, na Escola Superior de Guerra, no dia 22 de setembro de
1977.

-4REQUERIMENTOS N•s 383 E 384, DE 1977
Votação, em turno unico, dos Requerimentos n•s 383 e 384, .de
1977, do Senhor Senador Murilo Paraíso c outros Senhores
Senadores e da Comissão' de Educação c Cultura, solicitando a realização de sessão especial do Senado Federal destinada a homenagear
Edson Arantcs do Nascimento.
O Sr. Dirceu Cardooo (MDB - ES) Presidente, para uma declaração de voto.

Peço a palavra, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma declaração de voto.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para uma de·
claração de voto. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Hâ três sessões, com a de hoje, o Senado suspende as suas atividades de votação e, por falta de quorum, deixa de votar o projeto
que declara feriado nacional o dia 12 de outubro.

)

s
l

e
)

o

Quero dizer, Sr. Presidente, que se caracterizou, de uma vez por
todas, o desejo da Liderança da ARENA, de não votar o
requerimento. Quando solicitei ao nobre Lfdcr da ARENA que
desse as razões da inversão da nossa pauta, c não pretextos, S. Ex•
afirmou que agia com base no Regimento, Isso é lógico, mas S. Ex•
não apresentou nenhuma razão.
O que ficou demonstrado, Sr. Presidente, é que a Liderança da
ARENA quis votar os assuntos que estilo, na pauta, depois desse
projeto, deixando, para o final um projeto que não ina ser votaao,
por falta de quorum novamente. O que está claro é que a Liderança
da ARENA não deseja declarar feriado nacional o 12 de outubro dia de Nossa Senhora Aparecida.
Sei que muitos Srs. Senadores da ARENA votarão o projeto,
porque, Sr. Presidente, cm todos nós, sejamos do MDB ou da
ARENA, cm toda criatura -como disse nosso inolvidável Guerra
-Deus habita, Deus sonha, Deus murmura.
Sr. Presidente, este é um nssunto grave pura nós, porque, neste
Pais, nos dias de disputas internacionais de futebol, declura·sc ponto
facultativo. Hoje, a Nnçuo iria homologar um uso n;,cional - em
vários Estados, é Dia Santo de Guarda o 12 de outubro; cm Brasftia,
também o é, c o Sena~ o não trabalha nesse dia; cm cerca de trezentos
grandes municlpios'brasileiros, é Dia Santo de Guarda, o dia 12 de
outubro.
Por que o Senado não quer votar nesse sentido? A Comissilo de
Constituiçilo c Justiça da Câmara, por unanimidade, jâ declarou
feriado nacional o dia 12 de outubro, c o Senado, com uma certa
instância, itcrntivurnro:nte, vem ne~undo número. pur:t que se vote
css~ projeto,
Assim, Sr. Prcsiden:c, a Lidcrnn~n da ARENt\ que consulte
seus travesseiros c convoque seu::, liderados pard d~trcm seu voto de
apoio a esse projeto, que é um consenso nacional. Os santos que nilo
fazem milugres nno têm adoradores e aos que nilo realizam curns,
nno se lhes queimnm incenso. No.~Su Senhora Aparecida recebe,
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anualmente, cm Aparecida, no Estado de Silo Paulo, três milhões de
brasileiros, que vão lá, prostcrnados, fazer sua prece c sua oração.
Assim, Sr. Presidente, quero crer que, hoje, dcvcrlamos ter nu·
mero para votar esta matéria, porque votamos tantos projetas,
criamos tantos dias no nosso Pais, c nós, Nação com 89 c 90% de
católicos, não temos tido a atitude de chancelar, aprovar c homologar, no Senado, o dia 12 de outubro, como dia de Nossa Senhora
Aparecida, embora a Câmara já o fizesse.
Assim, Sr. Presidente, esta é a nossa declaração, de que hoje se
comprovou que a Liderança da ARENA não quer votar, mas nós,
do MDB, estamos lutando para a aprovação deste Projeto, sabendo
que há muitos arcnistas que pensam c comungam conosco nestes scn·
timentos, porque não é um caso político, é um caso ético, é um caso
de consciência, é um caso espiritual, é um caso, até, de rcligiilo.
Deviamos, por isso, estar aqui no plenário, para dar o nosso voto de
apoio a este projeto.
pedido que cu faço, Sr. Presidente, ao nobre Lldcr da
ARENA, que, hoje, comanda a aguerrida Bancada fora do plenário,
c que não atendeu à convocação da campainha, que é o nosso sino de
aldeia, que chama a ovelha tresmalhada para o redil da Igreja, que
convoca, para o plenário, os Senadores que estilo ocupados nos seus
gabinetes, longe do plenário, no •colhimento aos seus que fazeres, a
que não podem às vezes, atender aqui, neste recinto.
Assim, Sr. Presidente, espero que a Liderança da ARENA reflita, orrcpie caminho c de o seu apoio à homologação do dia 12 de
outub,. 'mo Dia de Nossa Senhora Aparecida. (Muito bem!)

e

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Item 5:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 78, de 1977 (n• 3.294-C/77, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Republica, que concede pensão
especial a Nair Viana Café, vitima de torpcdcamcnto do navio Afonso Pena, durante a Segunda Guerra Mundial, tendo
PARECER, sob n• 723, de 1977, da Comissão:
- d~ Finança•, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havondo quem qudra discuti-lo, declaro encerrada a dis·
licando sua vut:.~çiio adiada por falta de .. quorum".

~:ussfto,

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) -Item 6:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 79, de 1977 (n• 3.444-B/77, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Republica, que concede pensão
especial a Amarina de Loyola Pessoa, tendo
PARECER, sob n• 724, de 1977, da Comissão:
- de Finanças, favorável,
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havondo quem quoira usar da palavra, dcclaro·a encerrada,
ficando igu:dmcntr.: sua votação adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) -Item 7:
Discussão, cm turno unico, do Projeto de Lei da Câmara
n• 84, de 1977 (n• 4.071-B/77, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Republica, que concede premo·
çtlu, pelo principio de bravura, no 29·Sargc:nto do 'E"ército
Silvio Dclmar Holcnbach, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 725 c 726, de
1977, das Comissões:
- de Segurança Nacional; c
-de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicttando a palavra, declaro encerrada a discu<Silo, ficando suu vntnçilo adiada.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) -Item 8:
Discussao, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Sena·
dn n" 173, de 1975, do Senhor Senador Franco Montoro,
qttt! rc'itill1clcL'c, cm f'avor do aposentado que tenha retornado
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:'t :1tividallc, o Jirdto de rccchcr os hcneffcios decorrentes da
lc:gisl~,ç~n sobre a!.:idcntcs do trahalho, tendo
PAR FCER ES, soh n•s 9 a li, de 1977, das Comissões:

- de Constlrulçilo c Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadl! c, no mérito, pclu aprovação;
- de Leglslaçõo Social, favorilvel: c
- de Finanças, favorúvel.
Em JbcussJo o prnjcto. (Puusn.)
Nilo havendo oradores, declaro-a encerrada.
En~;crrad~, a discussão, é o projeto dudo como aprovado, nos ter ..
nos do :1rt. 315 do Regimento (nterno.
i\ matéri:1 vui t1 Comissão de Redução.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 173, DE 1975
Restabelece, em favor do •posentado que tenha retornado
à atlvldade, o direito de receber os benellclos decorrentes da leRislaçilo sobre acidentes do trabalho.
O Congresso Nacional decreta
Art. I• Dê-se no item I do art. 2• dn Lei n• 6.210, de 4 de junho de 1975, a seguinte redução:
"1- o aposentado por tempo de serviço, por velhice ou em gozo de aposentadoria especial que tenha retornado à ntividade, em caso de acidente, terá direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por
invalidez, conforme a caso, nos termos da Lei n• 5,316, de 14 de setembro de 1967 ."
Arl. 2• Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Item 9:
Diseussuo, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado no 1~2. de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que
regula a indcnizuçfw it dependente, c dá outras providências,
t~.:ndn

PARECERES, sob n•s 522, de 1976 e 321, de 1977. das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável; e
- de Legislação Social (exame solicitado em Plenário),
declarando que a matéria não é de sua competência regimental.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra para discuti-lo, irei declarar encerrada a discussão. (Pausa.) Encerrada.
Encerrada a discussão, é o projeto dado como aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Rcdação.
E o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N•l4l, DE 1976
ReRula a lndenlzação à dependente, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• A mulher que haja vivido, por mais de cinco anos, sob
a dependência cconômicu de solteiro, desquitado ou viúvo, c dele
reclame indenizuçiio necessária à manutenção e tratamento, poderá
valer-se do rito processual previsto para a nção de alimentos.
§ I• Se a inicial nilo houver sido instrulda com os documentos
comprobatórios, o juiz determinará a sua juntada c procederá nu forma do Código de Processo Civil.
§ 2• Além da prova testemunhal, poderá o juiz exigir outras
provas complementares. A certidão do casumento religioso da autora com o réu prova a dependênciu económica constante desse artigo.
1\rt. ~,.. i\ inUcni1nç:'10 niio scrú dcvidu se o réu provur que u de·
pcndCnl'ia c~1111lnnh.::1 ccss~.lu pllr culpa da autora.
Art. JY Ao fixar a !ndeni'l.uçil.o, o juiz levnr~ ~empre em contn
as prestações de pensões alimentlcias devidus pelo obrigado a terceiros, hcm como o tempo de sun convivCncin com u uutorn.
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Art. 4• Salvo acordo entre ns partes, homologado pelo juiz, a
indenizaçilo deverá ser paga cm prestações mensais.
Art. 5• A indcnizaçilo nilo poderá ultrapassar o "quantum"
necessârio à manutenção c tratamento da beneficiada, durante um
perlodo de tempo equivalente da duração dn vida cm comum sob
dependência cconõmicn, e, para elaboração do câlculo, terá por base
o salário mlnimo vigente.
Parágrafo único. No caso de a autora ser inválida ou maior de
70 (setenta) anos na data do término do pagamento das prestações
determinado pela sentença definitiva, o juiz poderâ dilatar o prazo e
a indcnizaçilo referidos neste artigo.
Art. 6• Se a sentença da 1• instância for favorável à autora,
poderá o juiz determinar·lhc sejam entregues, por adiantamento,
prestações a serem descontadas doindcnizaçilo total.
Art. 7• A indcnização cessa rã:
1- pela morte de qualquer dos interessados;
II - pelo cancelamento cm juizo, a qualquer tempo se a
beneficiada vier a perder os requisitos de necessidade;
III - se a autora vier a ficar sob a dependência econômicn de
terceiros;
IV - pelo término dos prazos constantes do art. 5• c seu parAgrafo único.
Art. 8• A indenizaçilo serâ suspensa, se o indenizantc provar
que perdeu as condiçiles financeiras para continuar n pagar as prestações.
Art. 9• Responderá por perdas e danos a autora que demandar por esp!rito de mal!cia, emulação, capricho ou erro grosseiro,
devendo ser reconhecido o abuso na própria sentença que julgar a
açilo improcedente.
Art. 10. Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
Art. li. Revogam-se ns disposições em contrlírio.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Item 10:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 40, de 1976, do Se·
nhor Senador Mauro Bcncvides, que dispõe sobre o processo
de fiscalização pela Câmara dos Deputados c pelo Senado Federal dos atos do Poder Executivo e os dn administração
indircta, tendo
PARECERES, sob n•s 214 e 598, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Jusltça - I• pronunciamento: pela
inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carneiro e Dirceu Cardoso; e l• pronunciamento (reexame solicitado em Plenário): ratificando o seu
parecer anterior.
A matéria constou da Ordem ao Dia dn sessilo de 29 de junho
do corrente ano, tendo n discussão adiada n requerimento do Sr.
Senador Franco Montare, para exame da Comissão de Constituição
e Justiça.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Sr. Presidente, peço n
pnk1vra.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Mauro Benevidcs, para discutir o projeto.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Na sessão de 29 de junho, esta Casa teve a oportunidade de dis·
cutir, pela primeira voz, o Projeto de Lei n• 40, de 1976, de minha
uutoria, que objetivu disciplinar o artigo 45 da Curta Magna em
vigor.
Naquele ensejo, procurei contestar o parecer emitido pela douta
Comissão de Constituição e Justiça, tendo como Relator o nobre LI·
der Hclvldio Nunes, que se escorara, para tal, em amplo relatório du
paluvru do nobre Senador José Lindoso, antes integrante dnquclc
órgUo têcnico, c que do mesmo se urasturu cm virtude de sua eleição
iii•-Vicc·Prcsidência du Cusn.

'
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Sr. Presidente durante o debate aqui travado, no qual intcr•
vieram eminentes Senadores, procurei justincnr a minha proposição,
mostrando as suas Implicações, no que diz respeito à valorização do
trabalho parlamentar.
Reclamei que, há mais de lO anos, n Carta Magna fora promul·
gnda c aquele inciso constitucional permanecia sem qualquer cficll·
ela, à espera, apenas, da ação do legislador ordinário. Reportei-me
ao que tinha ocorrido cm lcgislnturas anteriores, quando vArias pro·
posições foram apresentadas nesta c na outra Casa do Congresso
Nacional, com vistas, àquela pretendida regulamentação c, cm razão
dela, pudesse o Congresso Nacional utilizar uma importante prcr·
rogativn, dentro dos novos cãnóncs imperantes no Direito Constitu·
clonai moderno, ou seja, o Congresso entrar cfctivamcntc na faixa
do controle c da fiscalização dos atas do Poder Executivo c dos 6r·
gãos da Administração lndircta.
Em razão de requerimento apresentado naquela ocasião pelo L!·
der da minha Bancada, o nobre Senador Franco Montara, a matéria
retornou à Comissão de Constituição c Justiça, Uma vez mais, aquc•
!c colcgiado se manifestou pela inconstitucionalidade c injuridicida·
de do projeto, tendo o nobre L!der Hclvídio Nunes procurado sintcti·
zar cm duas alfncas aquela incrcpação de vicio irrcmcdiâvcl, capaz
de invalidar a tramitação da proposição no Senado Federal,
Dentro desta· síntese, de que foi responsável o nobre Senador
Hclvídio Nunes, com a chancela dos demais integrantes da Comissão
de Constituição c Justiça, vai ressaltado, na allnca a:
"a Lei n• 6.223, de 14 de julho de 1975, dispondo sobre
a fiscalização financeira c orçamentária da União pelo
Congresso Nacional, jâ atendia parcialmente aos objctivos
do Projeto de Lei do Senado n• 40, de 1976."
Ora, Sr. Presidente, na sessão de 29 de junho procuramos
discutir exaustivamente esta matéria, estabelecendo aquilo que
constitui uma diferença fundamental do processo de fiscalização, o
previsto no art, 45 e o estabelecido no art. 70 da Lex Fundamentales
do Pais.
Enquanto o art. 70 diz respeito à fiscalização financeira c
orçamentAria, - disciplinada pela Lei n• 6.223, - o art. 45 se
restringe à fiscalização dos atos do Poder Executivo e da administra·
çilo indircta, sob outro enfoquc, que entendemos ser primordinlmen·
te o da legalidade, com extensão às autarquias, como sociedades de
economia mista, empresas pablicas, e fundações.
Havia, portanto, uma diferença substancial, que se caracterizara
no trâmite de proposições semelhantes nesta Casa, ao longo dos tem·
pos, desde 1967, quando foi promulgada a Constituição, poste·
riormcntc modificada pela Emenda n• 1, de 17 de outubro de 1969.
O Sr. Nelson Camelro (MDB- RJ)- Permite V, Ex• um npnr·
te?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Ouço, com
muito prazer, o nobre Senador Nelson Carneiro,
O Sr, Nelson Carneiro (MDB- RJ) -V, Ex• faz muito bem
cm focalizar o problema da rcgulnmcntnçilo do art. 45 da Constituição. Constituída, nesta Casa, n primeira Comissão, ainda na
legislatura passada, para discutir o assunto, fui integrante dessa
Comissão como representante da cntilo pequena bancada do
Movimento Democrático Brasileiro. Naquela oportunidade ofereci
voto cm separado com um substitutivo, que nilo logrou a acolhi?• d.n
Comissão. A responsabilidade da fiscalização é do Poder Legtslatt·
vo, c até hoje a forma de exercer essa fiscalização não está rcgul~mcn
tadn, Somente foi regulamentada aquela parte relativa ao Tr1bunal
de Contas. Hoje n função principal que todos atribuem ao Poder
Legislativo, menos do que n de legislar, porque muitas inicintiv~s silo
do Poder Executivo, é a de fiscalizar os atas do Poder Execuuvo, c,
no particular, as Constituições, mesmo as de 67 c a de 69, foram
amplas, a de 69 ainda mais do que a de 67, O Poder Executivo, forte,
sentiu que cru necessária uma fiscnlizaçilo, e ele próprio incluiu o texto do art, 45, mnis amplo do que o de 1967. Nilo se compreende, por·
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tanto, que a iniciativa de V. Ex• não se tenha tornado vitoriosa nesta
Casa, t:: a oportunidade de o Poder Legislativo exercer uma das suas
funções principais: além dcforum politico, ser o grande fiscal da ação
administrativa c polftica do Governo.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço a
V, Ex•, nobre Senador Nelson Carneiro, sua 16cida intervenção, que
vem corroborar ponto de vista que acabamos de defender. Há,
realmente, uma diferença fundamental entre a fiscalização prevista
no nrt, 45 c a estabelecida no art, 70 da Constituição, Se assim não
fosse, o constitucionalista não teria admitido que dois incisos,
distanciados, por sua colocação, no texto da Carta Magna, disciplinassem matéria que não fosse diversa em seus objctivos V, Ex•, que
nesta Casa jâ se encontrava à época da votação da Carta Constitu·
clonai de 1967, há de estar lembrado que coube a um dos nossos
companheiros, o eminente Constitucionalista Professor Josaphat
Marinho, que aqui teve atuação das mais proficientes c brilhantes, a
inclusão desse dispositivo, que se transformou no art. 48, dispositivo
esse que, cm função da Emenda n• I, de 17 de outubro, passou a ser
numerado como o art. 45 ora cm vigor.
Ressaltemos que o Relator-Geral do Projeto Constitucional,
Senador António Carlos Kondcr Reis, hoje no exercício da
Govcrnadoria do Estado de Santa Catarina, acolheu a emenda do
nobre 'Senador Josaphat Marinho, por entender S. Ex• - c
corrctamcntc - que a fiscalização orçamentária e financeira do art.
70 era realmente diferente daquela concebida pelo representante do
Estado da Bahia.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V, Ex• me permite um
aparte, nobre Senador Mauro Bcncvidcs?
O SR. MAURO BENEVJDES (MDB- CE) -Com todo pra·
zcr, Senador Itamar Franco,
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Nobre Senador Mauro
Bcncvides, V, Ex• começou dizendo que ia justificar a sua proposi·
çilo. Creio que esta é uma proposição que não precisa ser justificada.
1:: de suma importância para o Legislativo, A todo instante estamos
falando em Executivo forte, na hipertrofia do Executivo, no esvazia·
menta do Legislativo. E V. Ex• jâ referiu: há dez anos que se pr~cura
regulamentar, por incrlvcl que pareça, o art. 45 da Constituição Fe·
dera!. Recordo-me, Senador Mauro Bcnevidcs, que no 6ltimo debate
aqui travado, acerca da Comissão Permanente do Distrito Federal, o
nobre Lldcr Senador Franco Montoro lembrava o art. 74 - c
V, Ex• vai·mc permitir que o leia: "Art. 74. As Comissões
Permanentes têm por finalidade estudar os assuntos submetidos a
seu exame, sobre eles manifestando-se na forma prevista neste
Regimento, assim como exercer, no âmbito das respectivas compe·
tências, a fiscalização dos atas do Poder Executivo e da administra·
çilo descentralizada prevista no art, 45 da Constituiçio," Na época
argumentávamos que as Comissões Permanentes tinham esse poder
de fiscalização, A Aliança Renovadora Nacional comentou o contrA·
rio, que esse artigo não poderia ser aplicado, porque o art, 45 não
estava ainda rcgulnmcntndo. Veja V, Ex• que num hora se dá uma
interpretação, noutra, interpretação diferente, Inclusive o parecer do
ilustre Senador José Lindoso diz, no seu final: " ... considerando o
Regimento Interno do Senado, que prevê a fiscalização dos atos do
Poder Executivo segundo o disposto no art. 45 da Constituiçilo Fc·
dera!, objctivo da Proposição ora cm exame;, opinamos pela, sua
rcjciçilo,"
Nobre Senador Mauro Bcncvidcs, até quando, perguntamos
nós n esta Casa, até quando o Legislativo brasileiro vai deixar de
regulamentar o artigo 45 da Constituição? Até quando nós,
legisladores, vamos abrir mão das nossas prerrogativas, cm bcnciT·
cio do Executivo?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço a
V, Ex• nobre Senador Itamar Franco, seu aparte, que vem cm
auxilio da tese que tenho defendido nesta Casa, e a ela reiorno neste
instante, pura deixar patente esta diferença entre n fiscalização
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orçamentAria c financeira, prevista no art. 70, c aqueloutra
estabelecida no nrt, 45 de nossa Carta Magna.
Neste instante, para conhecimento de V, Ex• c da Casa, cito a
manifestação de um jurista de Silo Paulo, de renome nacional, o
Professor Mnnoel Gonçalves Ferreira Filho, ntualmcntc no cxcrclcio
da Vicc-Govcrnndorin do grande Estado bandeirante:
"A Constituição conserva aqui, como observa Mnnocl
Gonçalves Ferreira Filho, o texto que, como parAgrafo 6nico, fora acrescentado no Art. 65, da Constituição de 1946,
pela Emenda Constitucional n• 17, de 26 de novembro de
1965. Do Projeto de Constituição enviado ao Congresso pelo
Presidente Castcl!o Branco, cm 1967, ni!o constava este
dispositivo, Foi ele cnti!o, objcto de emenda aditiva oferecida
pelo Senador Josaphnt Marinho que estava assim justificada:
" - Parece-nos da maior importância c conveniência o
preceito, Através dele o Congresso poderá definir com objctividadc o alcance de sua funçi!o de controle, tanto mais
oportunamente quanto se está reduzindo a sua capacidade
legislativa, O Art, 69 do Projeto cuida apenas da fiscalização
financeira c orçamentAria, que nilo abrange, notoriamente,
todos os ângulos do poder de controle que detém o
Congresso Nacional". A emenda foi aprovada c passou a
constituir 'o Art. 48, da Constituição de 1967, com a seguinte
rcdaçilo:"
"A lei regulará o processo de fiscaliznçilo, pela Câmara
dos Deputados c pelo Senado Federal, dos ates do Poder
Executivo c da Administração descentralizada."
Portanto, vê V. Ex•, nobre Senador Itamar Franco, que trago,
hoje, aqui, mais uma manifestação insuspeita, porque partida de um
jurista de indiscutfvcl projcçilo, vinculado ao Governo, a ponto de
ter sido alçado à funçilo de Vicc-Govcrnador do Estado de Silo
Paulo,
Caracterizada está, portanto, irrcfutavc!mcntc, a diferença
entre a fiscalização prevista no art. 45 c a do nrt, 70, que é a
fiscalização financeira c orçamentária, objcto de rcgulamcntnçilo
pela Lei n• 6.223, de 15 de julho de 1975.
Na outra alfnca, na slntcsc estabelecida pelo nobre Relator,
Senador Hclvldio Nunes, vai realçado o seguinte:
"b) o Regimento Interno do Senado Federal jã prevê a
fiscalização dos ates do Poder Executivo dentro do contexto
buscado pelo Projeto,"

!:: o que V, Ex• mencionou neste instante: o art. 74. Mas, cu
perguntaria a V, Ex•: se o constitucionalista diz, textualmente: "a
Lei rcgulnrâ o processo de fiscalização" - a lei - como, então
vamos admitir que o art. 74 do Regimento, ln fine, mencione essa
prerrogativa, que í: de transcendental relevo para o Congresso Nacional? Uma mera referência regimental, nobre Senador, poderia se
sobrepor à dctcrminnçi\o da própria Constituição, que menciona,
que indica, expressamente, a lei como instrumento adequado para
aquela disciplinação de tilo importante inciso?
Ora, nobre Senador, da outra vez trouxe cu, .~ui, a opiniilo de
um jurisconsulto eminente, de um constitucionalista de méritos
incontcstâvcis, o grande Pontes de Miranda, que comentando o
nrt, 45 da Constituição, diz !â, expressamente, que é a lei que deve
regular o processo de fiscnliznçilo previsto no nrt, 45 de nossa Carta
Magna. E vou cntilo repetir a manifcstaçilo do grande jurisconsulto,
Diz lãS, S•, no comcntârio que fez ao art. 45:
"Fiscalização prevista cm Lei: A Constituição de 1977
referiu-se, cm muitos pontos à fiscalização que há de cxcrcct
quanto nos ntos do Poder Executivo, o Congresso Nacional.
No nrt. 45 deixou a lei - QUe ni!o é complementar "regular o processo de fiscalização pela Câmara dos DepU·
lados c pelo Senado Federal, ou por aquela ou por este, dos
atos do Poder Executivo e da Administração descentraliza·
du,"
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Ora, nobre Senador ltnmar Franco, acha V. Ex• que cu deveria
buscar amparo em outros juristas, cm outras figuras preeminentes do
Constitucionalismo brasileiro, se já se manifestou, de forma ti\o
incisiva, tilo clara, o grande Pontes de Miranda, indicando que é
exatumcnte a lei o instrumento adequado para dar eficácia ao nrt, 45
da Constituição da Rcp6blica Federativa do Brasil? Acredito que
somente essa manifestação bastaria para servir como força de
convencimento nilo apenas à Maioria desta Casa, como também aos
que integram a ARENA, nu outra Casa do Parlamento brasileiro,
O Sr Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V, Ex• mais uma
vez?

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com todo
prazer, nobre Senador Itamar Franco,
O Sr. ltam•r Franco (MDB- MG) - Apenas para deixar de
lado o aspecto doutrinário c perguntar a V. Ex•, simplesmente, o
seguinte: por que a Maioria quer impedir a rcgu!amentaçi!o do
art, 45 da Constituição Federal?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Responderei a
V, Ex• afirmando que a Maioria vislumbrou implicações de natureza politica oa proposição ora cm debate. O Congresso Nacional,
utilizando a prerrogativa de controle c fiscalização, poderá
incursionar sobre os aspectos de legalidade, mencionados no meu
projeto, no âmbito do Poder Executivo e dos órgãos da administração indireta, E veja V, Ex• que a disciplinação desse artigo terá que
ser, necessariamente, du iniciativa do Congresso Nacional, porque
jamais poder!amos admitir que coubesse ao Poder Executivo o absurdo encargo de mandar a esta Casa uma proposição indicando as
normas pelas quais gostaria o mesmo de ser fiscalizado pelas duas
Casas. do Congresso Nacional. Portanto, í: intransfcrlvcl essa
competência das duas Casas do Congresso para a formulaçi!o do
projeto de lei indicado na própria Constituição, a fim de que se
discipline uma norma Constitucional que permanece cQmo letra
morta, sem condições de trazer a nós outros, membros do Poder
Legislativo, aquelas prerrogativas e aquelas possibilidades de centro·
lar e fiscalizar os atos do Executivo, das Autarquias, das Sociedades
de Economia Mista, das Empresas P6blicas e das Fundações,
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Mauro Bcncvidcs?
O SR, MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com prazer,
ouço o nobre Senador Evelásio Vieira.
O Sr. Evelislo VIeira (MDB- SC)- V, t:.x•, novamente, com
brilho extraordinário, estã a defender c a oferecer argumentos de convicção sobre a validade da aprovação do Projeto de Lei do Senado de
n• 40, de 1976. !> preciso, realmente, aperfeiçoarmos os mecanismos
de fiscalização, A propósito, constantemente estamos a ouvir, a escutar, a ler nos jornais irregularidades, imoralidades, corrupções nessa
ou naquela empresa. Aínda há pouco, o escândalo levantado pelo
jornal do Brasil, da SUDEPE, "com muito peixe", numa linguagem
que o Líder da ARENA gosta de usar, o Senador Eurico Rczcndc:
"muito peixe podre", Pois bem, pelo Ministério da Agricultura foi
instauradô um inquérito que, depois de ouvir dezenas c dezenas de
pessoas, apresentou as suas conclusões. Levadas ao Presidente da Rcp6blicu, Sua Excelência ni!o as aceitou c determinou que se constituísse uma nova Comissilo para investigar as irregularidades, as
imoralidades, a corrupção dentro daquele órgão do Governo Fc·
dera!, !:: preciso - V, Ex• tem razi!o - aperfeiçoar esses mecanismos, pelo menos para freiurmos a sede de algumas pessoas incapa·
zes de gerir a coisa p6blicn.
O SR, MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato a
V. Ex•, nobre Senador Evcl6sio Vicirn, que, com muita objêtividadc,
já se referindo ao caso concreto da SUDEPE, mostra, realmente, a
neccssidude de o Congresso Nncional munir-se de um instrumento
eficiente pura o cumprimento dos seus encurgos de controle c fiscali·
zaçi\o.
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E V, Ex• poderia ter ampliado seu aparte, se quisesse, meneio·
nnndo outros fatos que foram comentados da Tribuna desta Casa,
por colegas nossos, que se arrimaram cm denúncias veiculadas pela
imprensa brasileira, denúncias da maior gravidade, como foram
aquelas relacionadas com as mordomias; com o estouro das finnncci·
ras; como o caso Lutfnlla, cm Silo Paulo; c, ngorn, com essas irregularidades constatadas na SUDEPE, a ponto de ser tal autarquia fe·
deral submetida a novo inquérito, por determinação pessoal do Exce·
lentíssimo Senhor Presidente da República.
V, Ex• já pensou, nobre Senador Evelásio Vieira, se, além de
manifestação de Tribuna, o Senado Federal, através do seu órgão
próprio, decidisse acompanhar essas providências moralizadoras,
realizando nuditngcm nesses órgão< malsinndos? Nós, nobre Sena·
dor, cstnrlamos utilizando, rigorosamente, dentro dos padrões cons·
titucionais, uma prerrogativa que é indiscutivelmente nossa, c exerci·
tando essa prerrogativa nós estaríamos, acima de tudo, rcsguardan·
do o interesse público.
O Sr.llamar Franco (MDB- MG)- Muito bem, Ex•
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE)- Portanto, no·
bre Senador, entendo que não pode mais o Congresso Nacional pro·
tclar a regulamentação desse dispositivo, Se esta a minha proposi·
ção, hoje inquinada inexplicavelmente de inconstitucional e injurldi·
cn, se esta minha proposição não tiver mais o seu trâmite assegurado
nesta Casa, por uma obstaculização fundamental da Maioria, que é a
inconstitucionalidade, que outras proposições, venham, que outros
projetas sejam submetidos ao Congresso Nacional.
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Os projetas foram apresentados, mas eles aguardam que o
Parlamento brasileiro se defina em torno dessa questão de real
magnitude. E V, Ex• situa muito bem o problema, quando afirma
que, no constatar escândalos nas administrações estaduais, as
assembléias ficam tolhidas de exercer eficientemente o seu poder de
controle e nscaliznçilo.
Diante deste quadro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero
deixar aqui o meu apelo, objetivnndo sensibilizar a Bancada da
Maioria, no sentido de que reformule esta conceituaçilo de
inconstitucionalidade c injuridicidadc. Ou, se o projeto, realmente,
tiver qualquer vício, que possa dar sustentação .a essa inconstitu·
cionnlidade e a essa injuridicidade invocadas, que se modifique o
projeto, que se altere a sua redução inicial, mas que nilo se protelé
mais a disciplinação do nrt. 45, que trnrâ a nós, Senadores c Depu·
tados, uma valorização bem mais expressiva para o nosso trabalho
como representantes do povo I (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cannle) discussão o projeto.

Continua cm

O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Sr. Presidente, peço a
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cnnale) - Com a palavra o
nobre Senador José Lindoso.

O SR. JOSE: LINDOSO (ARENA- AM. Para discutir o pro·
jeto. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volta ao plenário, para ser discutido, o Projeto de Lei n• 40, de
1976, de autoria do nobre Senador Mauro Benevidcs. Na Comissão
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Mas que não demore de Constituição e Justiça, coube-me a honra de ser o Relator da
mais dez anos.
matéria.
Não só o apreço no autor da proposição, mas, igualmente, a
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Porque não ó
relevância da matéria, levaram-me a um estudo, que considero
possível- c lembra muito bem o nobre Senador Itamar Franco que continue a se arrastar, nesta Casa uma proposição como esta, exaustivo e consciente, desse problema da fiscalização do Congresso
que, quando transformada em lei vai propiciar a Senadores c a Depu· Nacional, face ao disposto no art. 45 da Constituição Federal.
Nesse relatório, Sr. Presidente c Srs. Senadores, desenhei a
todos a oportunidade de um exercicio vigilante e severo dos encargos
realidade da administração, operacionnda pelo Estado moderno, que
de fiscalização e, desta forma, de defesa do erário público.
se desdobra, hoje, na administração di reta c na administração indire·
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC) - Permite V. Ex• mais um ta, através de entes de Direito Público mas com atividade privada,
ou, por vezes, de Direito Privado com atividade pública.
aparte?
Não vau entrar nesses detalhes, O Estado assumiu responsn·
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com muito bilidndes enormes, cm face do crescimento da população, das rcnlida·
prazer, nobre Senador.
des das grandes cidades, das responsabilidades dos grandes Estados,
no confronto, inclusive, de economias nacionais com economias
O Sr. Evehblo VIeira (MDB- SC) - Adotndas essas medidas
nacionais.
aqui, Senador Mauro Benevidcs, seriam seguidas também, provnvel·
Detive-me, com a maior sensibilidade c com o maior apreço, somente, pelas Assembléias Legislativas, que poderiam prestar o
bre a matéria. Exnminei•a face ao preceito da Constituição, E fiz
mesmo serviço, vigiando, fiscalizando, orientando as empresas de
mais, Sr. Presidente· e Srs. Senadores: levantei todas as proposições
economia mista nos Estudos, onde é muito comum os escândalos,
oferecidas no Congresso Nacional, objctivnndo a regulamentação do
inclusive, no meu Estado.
art. 45 da Constituição. Essa relnçilo está inserta no próprio parecer,
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador em que figuram quase que duns dezenas de projetas, oferecidos em
Evelâsio Vieira, o aparte de V, Ex•, realmente, tem rara oportuni· diversas oportunidades, nesta Casa e na Câmara dos Deputados.
dadc. Estou aqui, coincidentemente, com um projeto de lei
A principio, o Congresso Nacional estava convicto de que uma
apresentado 11 Assembléia Legislativa do Pnra01\, pelo ilustre lei complementar seria necessário, para o desdobramento daqueles
Deputado Accioly Neto, da ARENA parnnnense, que naquela Casa preceitos de fiscalização previstos no nrt. 45 da Constituição.
mantém, por sua ntuaçilo equilibrada, a tradição juridicn do seu ilus·
Definido o âmbido, o universo da lei complementar, projetas de
tre genitor, o nosso companheiro, Senador Accioly Filho. E o Deputado Accioly Neto apresentou à Assembléia Legislativa do Paraná, lei ordinária foram oferecidos, c cu os examinei todos c, Inclusive,
alguns dias depois da formulação do meu projeto no Senado Fe· ressaltei os de autoria do Deputado Marcelo Medeiros, que tem dois
dernl, uma proposição muito assemelhada, guardada naturalmente projetas, o de n• 1.212, de 1973, e o de n• 1.546, do mesmo ano, que
aquela faixa de adaptação a que os órgãos estaduais terão que se procuram demarcar os dois campos, o que não foi alcançado de mo·
ajustar. E, mais que isso, o Deputado Accioly Neto, participante de do rnzoâvcl por nenhum dos outros projetas que se ocuparam da
uma reunião de assembléias legislativas, no Estado de Minas Gerais, matéria, nem mesmo pelo projeto Nelson Carneiro, na sua emenda
submeteu a seus pares a aludida proposiç~o c a transformou em indi· substitutiva, configurada no projeto de decreto Jegislntivo que foi
objeto de discus.<ão quando se tratou da elaboração da Lei n• 6.223,
cnção acolhida naquele Encontro nn Capital mineira.
E o que é mais sério, nobre Senndor F.veMsio Vieira, (: que que regulamenta, hoje, a fiscalização das empresas ptlblicas.
sempre nparc:ccm nus ussembléins lc:gislntivns- e isso é muito nntuR
Entendo que há de se examinar o problema da fiscaliznç~o den·
rol- aqueles que entondem que hllneccS<i<iude de ser nguurdndn n tro duquelt1 óptica ndotnda por Lowenstcin, ao estudara papel do
munifestnção do Congresso Nncionul, em nssunto desta natureza.
Congresso Nacional: há que se exercitar um controle que se
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desdobra no controle c nu uçno fiscalizadora no seu aspecto técnico c
no seu aspecto poHtico,
Esta nçno fiscalizadora do aspecto técnico que se faz através da
rcgulamcntaçno, prevista cumpridamcntc nn própria Constituição,
nos artigos 70 c 71 atende aos dois aspectos: a fiscalização através
das inspctorias fiscais do controle interno do Poder Executivo, e a fiscalização do controle externo através do Tribunal de Contas.
Pois bem; a Constituição não deixava claro o problema da fis·
calização das empresas estatais que operam no âmbito federal e no
estadual. A lei que foi votada, a Lei n• 6.223, estabeleceu, cm seu
artigo 7•, essa responsabilidade. E um comentarista da matéria, o
professor José Jappur, cm A Dia/ética do Controle Financeiro, assina·
lou:
"A novidade do diploma está a partir do art. 7•, atribuin·
do às Cortes de Contas a fiscalização da administração indirc·
tu. A disposição expressa tem o condão de acabar com a
velha polêmica se a autorização estava ou não já impHcita na
Constituição, ex vi do art. 70, § t• - lnf lne- "julgamento
dus contas dos administradores c demais responsáveis por
bens c valores públicos". De certa forma, o art. 7• da Lei
Federal n• 6.223, de 1975, veio explicitar o que, de maneira
global, autorizava o art. 13 do Decreto-lei n• 200:
"0 controle das atividadcs da administração federal de·
verâ exercer-se cm todos os nlvcis c em todos os órgãos ..."
Não se percebe qualquer distinção no dispositivo entre a
administração d1rcta ou indircta. A gênese do art. 7• resultou
do precipitado de diversos projetas apresentados para centro·
!c da administração indircta."
Vejam os Srs. Senadores que existe o problema da fiscalização
operando através do Tribunal de Contas c através desta Casa,
A fiscalização técnica se faz, não só pelo controle externo, mas
também pela tomada de contas da Presidência da República nas
Comissões de Fiscalização Financeira que integram a estrutura do
Poder Legislativo, na Câmara dos Deputados.
Mas é preciso que se entenda que o art. 45, no texto da Cons·
tituição, que deveria ser um dos itens previstos no art. 44, quando se
define a competência exclusiva do Congresso Nacional - deveria
ser um dos itens, mas fica autônomo - este artigo, na interpretação
mens /egis do contexto da Constituição, dentro dos parâmetros
gerais delimitados na doutrina da independência c harmonia dos
Poderes e na responsabilidade do Congresso de fiscalizar, dentro das
atribuições demarcadas pela própria constituição, o Poder
Executivo, nós verificamos que este é um preceito de natureza gcnéri·
ca; é um roteiro para a açilo do Congresso que vai-se repetir, que vai·
se desdobrar cm outros preceitos, refletindo o problema do controle
politico, cm que se inspirou esse art. 45.
Há ou não há uma fiscalização poHtica, além dessa fiscalização
financeira e orçamentária que parece contentar o nobre Senador
Mauro Bencvidcs, quando se atém na defesa do seu projeto ao aspcc·
to do controle legal previsto, no seu entender, no art. 45? Hã, Srs.
Senadores. Há, cxatamcntc na Constituição. E as atribuições do
Congresso no plano fiscalizador se manifestam através dos pedidos
de informação; das Comissões Parlamentares; da Tomada de Contas
da Presidência da República, que, sendo um ato de natureza técnica,
é também de natureza politica; e cm outros preceitos inscritos na
Constituição,
Assim, de relance, nós colocamos o problema do art. 45 como
rcnctindo todu uma série de medidas que vilo se desdobrar, ele encerra um principio geral, um principio nortcador do processo legislativo.
E não se diga absolutamente, Sr. Presidente, Srs, Senadores, que
o Congresso Nacional, nesses dez anos que, cumpridamcntc - na
puluvru e nu entonuçilo do nobre Senador por Minas Gerais parecem
constituir um século - nilo se diga, absolutamente, que o Congresso Nacional se aquietou diante do preceito, fugindo à sua
regulamentação. Absolutamente, O próprio regimento do Senado
Federal estabeleceu as normas pura opcrucionulizar o art, 45, dentro
duquilo que é possivel, no aspecto politico, comportar o seu exume.
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E temos, portunlo, no art. 74 do Regimento, que se desdobra cm
diversos itens o seguinte:
"Art. 74. As Comissões Pcrmuncntes têm por finalidade
estudar os assuntos submetidos n seu exame, sobre eles mani·
fcstando-sc na forma prevista neste Regimento, assim como
exercer, no âmbito dns respectivas competências, n fiscaliza·
ção dos atos do Poder Executivo e da administração
descentralizada prevista no arl. 45 da Constituição."
Grifamos:
"§ I• Mediante dclcgaçilo tácita do Plenário, compete
ainda às Comissões Permanentes rcalizúr estudos c levanta·
mcntos sobre os problemas de interesse nacional compreendi·
dos no âmbito de suas atribuições, acompanhando a
execução dos planos c programas administrativos adotados
pelo Poder Executivo em todo o território nacional."
O Sr. Itamar Franco (MDB -

MO) -

Permite V. Ex• um

aparte?
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM)- Logo mais darei
o aparte a V. Ex•
À saciedade se demonstra, pela leitura do preceito regimental,
que o Senado Federal cuidou, cuidou de modo expresso, de
regulamentar, de projetar portanto, no plano da sua lei interna,
como operar o art. 45 da Constituição.
Isto é que existe cfctivamcntc. Nilo há absolutamente omissão,
não há absolutamente desidia, não hã absolutamente fuga para com
esse problema do art. 45. Há, exatamcnte, um problema que seria um
bis ln Idem no Projeto de Lei n• 40, uma vez que já estA regulamenta·
do pelo preceito do art. 74 do Regimento Interno.
Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Senador José Lindoso,
V. Ex• vai-me permitir interromper a sua brilhante exposição creio
até que seria uma audácia interromper a fala de V, Ex•

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM)- Não é audácia,
absolutamente; seria uma riqueza para este discurso.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Mas, V. Ex• falou no
Tribunal de Contas e, agora, se refere ao art. 74. Hã poucos dias, nesta Casa, cujâ recordei isso num aparte ao Senador Mauro Bcncvidcs
discutfamos aqui a competência, por exemplo, da Comissão do
Distrito Federal quando nós interpretávamos, face ao Regimento,
que aquela Comissão poderia ter uma amplitude que outros não
entendem que ela deva ter. Pois bem, para argumentar que ela nilo
poderia ter esta amplitude, escutamos aqui, neste plcnllrio, ar·
gumcntação com base no art. 74 do Regimento Interno, que vou
repetir o que V. Ex• leu e que diz o seguinte: "Art. 74. As Comissões
Permanentes têm por finalidade estudar os assuntos submetidos a
seu exame, sobre eles manifestando-se nu forma prevista neste
Regimento, assim como exercer, no âmbito das respectivas
competências, a fiscalização dos atas do Poder Executivo c da
administraçdo descentralizada prevista no art. 45 da Constituição".
Pergunto cu, entilo, talvez ate ingenuamente, se esse artigo nilo
cstã regulamentado, como fazer'? Seria a minha primeira pergunta a
V. Ex•
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA -A M)- Ainda há outras?
O Sr, Itamar Franco (MDB- MO)- Hã outras.
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM) - V. Ex• pode
formulá-lns, ~uma questtlo de economia, para o rncu discurso.
O Sr. ltamor Frunco (MDB - MO) - V, Ex• me perdoe.
Estou, realmente, interrompendo mais do que devia.
O SR, JOSt LINDOSO (ARENA enobrece, realmente,' o debute.

AM) -

V, Ex•
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O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Muito obrigado. V. Ex•
falou no Tribunal de Contas, citou a amplitude dada pela Lei n•
6.223, Nilo há dúvida, concordamos com V. Ex•. Mas, é o próprio
ex-Presidente do Tribunal de Contas, num discurso que ele fez cm
,Silo Paulo, ainda como Presidente do Tribunal, cm 1975, que diz o
seguinte: "Tratando ainda das entidades da administração indircta,
devo informar-vos que, até o momento, o Tribunal de Contas da
União registrou a existência de 126 autarquias, mais uma em regime
especial, três criadas por portaria do Ministro da Educação (1966 c
1967, cinco cm liquidação c oitenta e sete órgilos assemelhados
(SESC, SES!, SENAC, SENA!, etc.), e ainda 266 sociedades de
economia mista c empresas públicas, entre matrizes c subsidiárias,
que em sua grande maioria nilo prestavam contas, totalizando 488
entidades.
·
O SR. JOSJ:: LINDOSO (ARENA permite? Qual a data deste pronunciamento?

AM) -

V. Ex• me

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)-1975, Ex•, salvo engano.
O SR. JOSJ:: LINDOSO (ARENA - AM)- A respeito de
quê? Agora, V. Ex• que gosta de discutir na base da interrogação,
poderia dizer a respeito de quê?
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Exato. Posso responder,
começando por aqui: "Honrado pelo convite do Presidente deste
Tribunal, Conselheiro Paulo Planei Buarquc, designou-me o
Tribunal de Contas da União para rcpresentã-lo neste encontro que
tem a participação do Centro de Coordenação dos Tribunais de
Contas do País c de eminentes autoridades estrangeiras cm assuntos
de fiscalização financeira c orçamentária. Informado sobre a agenda
do conclave, verifiquei constituir um de seus pontos altos o sistema
de fiscalização das sociedades de economia mista c empresas
públicas, tema que tem sido uma das nossas maiores preocupações
no Brasil." Posso, depois, passar às mãos de V, Ex•
O SR. JOSJ:: LINDOSO (ARENA - AM) - V. Ex• não
precisa passar. V. Ex• precisa ser esclarecido.
Foi uma reunião do Tribunal de Contas, feita i\ época em que se
comentava, exatamentc, a promulgação da Lei n• 6.223, que data de
14 de julho de 1975. Era uma situação anterior à lei que o Congresso
Nacional votou, por iniciativa do Senado Federal. E adito mais, ain·
da, o seguinte: no que V. Ex• leu, pela própria redaçi!o, silo
mencionadas entidades que não prestavam contas. Agora, entre o
elenco de entidades, referidas por V. Ex•, não prestavam contas ...
O Sr. Itamar Franco (MDB Excelência. V, Ex• me permite?

MG) -

Vou complementar,

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM) - Entre o elenco
das entidades ai enumeradas, posso assegurar a V. Ex• que há fnlhu
na informação da autoridade que escreveu isso, porque como um dos
administradores regionais do Serviço Social do Comércio (SESC) e
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) ai referi·
dos como entidades que não prestavam contas, posso assegurar a
V. Ex•, sob o penhor da minha honru, que sempre prestaram contas,
do modo mais completo, ao Tribunal de Contas essas entidades que
servem, realmente, à Arca das empresas do Comércio. Como também
sei que igual procedimento, têm us entidades vinculadas que
funcionam sob o tftulo de SES! c SENA!.
V, Ex• estfi realmente com um documento jfi inteiramente
superado pela realidade da lei n' 6.223. Acrescento ainda a V, Ex•
que é passivei que existam entidades que estejam resistindo ao
processo de prestação de contas. Cumpre, portanto, às autoridades
que devem executar esse processo, c inclusive a nós do Congresso Na·
cional, reclamar, indicar c pressionar, pela nossa palavra c pcla ação
fiscalizadora, porque uma das uções de fiscali1.ação, no aspecto
politico, que se exerce no Congresso Nucionnl, é o debate, Sr. Senn·
dor.
Quando se diz que reulmente o urt. 45 não estia funcionundo,
digo que funciona, inclusive utruví:s do debate. V, Ex• estia
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exercitnndo, neste momento, com maior ou menor precisão, a açilo
fiscalizadora, no reclumar o problema dessa fiscalização em todo o
universo da empresa indircta. E nesse aspecto, eu me associo a
V, Ex•.
O que estamos a discutir aqui, seguramente, é a oportunidade c
adcquaçi!o constitucional do Projeto no 40, de autoria do nobre Sena·
dor Mauro Bcncvidcs. Sustento cu que o projeto está superado, O
projeto nilo corresponde às linhas da Constituição, porque criou
comissões com o objetivo de exercitar as prerrogativas do art. 45,
Criou comissões pcrmancntcs que não podem ser criadas, scni!o cm
função daquilo que está previsto na Constituição. Isso foi analisado
nesse aspecto em que nos detivemos.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM) - Antes concluo
meu pensamento.
"O art. 3• c parágrafos instituem, como órgãos de fiscalização,
comissões permanentes, uma na Câmara, outra no Senado,
Os arts. 4• c 5• e parágrafos definem as atribuições dos órgilos de
fiscalização e suas normas de funcionamento."
~ projeto não atende às exigências da técnica legislativa, cxa·
tamcnte porque o mesmo, dentro da sua altitude de objctivos, não
conseguiu buscar uma adequação constitucional, porque é diiTcil
buscar essa adequação. Uma vez que o art. 45 se irradia em diversos
incisos dn Constituição, o poder fiscalizador, no aspecto técnico, está
realmente espelhado nos arts. 70 c 71 da Constituição e o poder de
fiscalizaçiio politica desdobra-se através dos pedidos de informação,
das comissões permanentes, do debate no Senado Federal c na
Câmara dos Deputados, Eis que é dincil dar·sc uma norma regi·
mental expressa, a nilo ser aquela alcançada pelo próprio Regi·
mcnto, quando estabelece a possibilidade de as Comissões, dentro do
aspecto setorial vinculado, de modo geral, a objctivos de Ministérios,
de Secretarias de Estado; exercitar o acompanhamento sob o aspecto
politico, sob o cumprimento dos planos de Governo aprovados por
este Congresso para operacionalizar o art. 45.
Ouço V. Ex•
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• se referiu ai, na
sua nova explanação, à Lei n• 6.223, novamente, para como que
dizer ao Senador de Minas Gerais: olha, agora há a Lei n• 6.223.
Qual a data dessa lei, Ex•?
O SR. JOSE LINDOSO (ARENA- AM)- Não diria agora
há a lei, porque V, Ex•, como legislador c como um dos Senadores
mais conscienciosos c responsáveis (ninguém lhe pode realmente, ui·
trapassar nesses cuidados de legislador), sabe da existência da lei.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Por favor, Ex•, poderia
dizer a data dn lei?
O Sr. Mauro Benevldes (MDB-CE)- Passou a vigorar cm 15
de julho de 1975.
O Sr. Itamar Franco (MD8 - MG) - Passou a vigorar em
1975. Então de 1967 a 1975 o que acontecia? Havia uma fiscalização
ti!o rigorosa·como agora, no seu entendimento, Ex•?
O SR. JOSE LINDOSO (ARENA - AM) - A lei, nós já
dissemos, é de julho de 1975; de 14 de julho, ela é datada.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- O art. 45 da Constitui·
çílo ó de !967. Então, de 67 n 75, o que acontecia com a fiscalização
nestt: País?
O SR. JOSE LINDOSO (ARENA- AM)- Ela se exercitou,
mas nilo em termos tão universais e absolutos quanto está-se cxcr·
citando i\ data da lei. Tanto assim, nobre Senador, que o preceito
constitucional, que é um preceito diflcil, foi objeto de tentativas de di·
versos parlnmcntures, tanto numa Cnsu como nu outra. Nestn Cusn.
houve ren\mente umn comissi\o inicinl, institufdn uindu nu primeira
Presidência do Senador Petrônio Portella c integrndn por nomes
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ilustres do Senado, no objctivo de regulamentar o problema da fiscalizaçilo cm tese, da fiscalização financeira, o aspecto doutrin6rio do
debute; os dificuldades surgidas poro se chegar o essa odcquação num
processo, realmente, de aprimoramento, de adcquoçi\o politica do
assunto, esse processo levou anos. Mas, hoje, nós jâ alcançamos, nilo
se pode é dizer que nilo existe mais um instrumento fiscalizador, ele
existe,
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. JOSt LlNDOSO (ARENA - AM) - Ele existe em
dois aspectos. V, Ex• nilo pode negar. Existe, através da Lei n• 6.223,
e através do preceito regimental que acabamos de ler.
O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• me permite mais
uma interrupção?
O SR. JOSt LlNDOSO (ARENA- AM)- Com prazer.
O SR. Itamar Franco (MDB - MG)- V, Ex• vai me descul·
par, quando V, Ex• não quiser mais cu me calarei. Exatamcnte Ex•,
o que estamos pedindo aqui? Apenas a rcgulamcntaçi!o do artigo 45.
V, Ex• disse que, de 67 até 75, havia uma lacuna, ou falhas na fiscali·
zação. V. Ex• há de concordar com isso evidentemente, Estou lendo
para V, Ex• um documento da maior importância, que é do
Tribunal de Contas, ni!o de ontem, não,
O SR. JOSt LlNDOSO (ARENA- AM)- Nilo é de ontem,
porque é de anteontem.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Se V, Ex• me permitir,
vou continuar a ler aqui:
"Somente para ilustrar melhor o assunto, basta lembrar
que nilo se incluem, no orçamento as receitas de organizações
como INPS, PETROBRÁS, BNDE, BB, CEF, BNH; somen·
te o INPS apresenta, no exerc!cio de 1975, receita superior a
50 bilhões de cruzeiros."
O Sr. Mauro Benevldeo (MDB- CE)- Tudo isso sem fiscaliza·
ção, meros conselhos fiscais.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- E sem considerar aqui,
pois não sei como cstâ sendo fiscalizada, a binacional de Itaipu, Era
o aparte que cu queria trazer, não digo como contribuição, mas pelo
menos que V, Ex• permitisse ao Senador de Minas Gerais externar
as dúvidas, c o desejo, sincero, Senador José Lindoso de que este
Congresso possa realmente exercitar a sua nobre função de fiscalizar
o Executivo - uma da poucas funções que ainda temos hoje no
Brasil.
O SR. JOSt LlNDOSO (ARENA- AM)- E que V. Ex•,
conscientemente está fazendo no levantar esses problemas,
As indagações de V, Ex• se colocam em dois aspectos: um, é o
problema de ordem constitucional, ou seja, o de compelir todas as
entidades a consolidar-se apenas num orçamento: V, Ex• deseja
consolidar, numa universalidade imensa, os orçamentos do lN PS, da
PETROBRÁS, da PORTO BRÁS, da ELETROBRÁS, Note V, Ex•
que isso é um enfoquc de natureza constitucional. H6 de convir
V, Ex• que cst6 exagerando. Nilo é possfvel, absolutamente, compre·
ender que o Orçamento da Nação possa efctivamcntc comportar o
orçamento de todas essas atividades desdobradas. Essas entidades
têm os seus orçamentos, têm os seus órgãos de fiscalização e estilo
sujeitas ao Tribunal de Contas.
O Sr.ltamar Fr1nco (MDB- MG)- Mas nós é que precisa·
mos fiscalizâ·las, Excelência.
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM)- Nós podemos,
realmente, fiscaliz6·las através do Tribunal de Contns. V. Ex• verâ
considerações sobre a matéria ao final do nosso discurso.
O Sr. ltomor Franco (MnB- MG)- Vamos nguardnr, Excclêncin.
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O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM)- Sr. Presidente c
Srs, Senadores, naturalmente não desejamos, absolutamente, que fi.
que neste Plenário n impressão de que estamos defendendo a nilo fiscalização de empresas públicas que integram a administração
indireta. Longe de nós essa posiçilo. Estamos esclarecendo que as
argumentações levantadas pela nobre Oposição não encerram senão
um zelo excessivo ou com algum objctivo de natureza oposicionista,
o que é de se considerar, como valor de conveniência dentro do pia·
no polrtico, legitimo. Mas cumpre ao Governo repor as coisas nos
seus devidos termos,
Repito, então, para dar prosseguimento à minha dissertação,
que a fiscalização se faz, no congresso moderno, através do aspecto
técnico, c, no Brasil, esse aspecto técnico se projeto numa articulação
com os Tribunais de Contas,
O Tribunal de Contas jâ regulamentou essa Lei n• 6.223, de 14
de julho de 1975, O regulamento foi aprovado pela Resolução
n• 165/75, de 12 de agosto de 1975. Vé-se, portanto, que coberto
est6 todo um território que a Oposição quer fazer crer que est6 intci·
ramcntc sem fiscalização alguma, num exagero de colocação evidente,
A Lei n• 6.223 foi aprovada pelo Congresso, depois de um~ lon·
ga e dificil tramitação, E' preciso que se reconheça a natureza dessa
matéria, as dificuldades que surgem, a preocupação de adequá-la,
realmente, a uma realidade polrtica e institucional, cm face da divi·
são dos Poderes, da estruturação do Estado brasileiro, mas que foi
alcançada, com sobriedade c com eficácia, na projcçilo do seu desdo·
bramcnto, através da Resolução de n• 165/75, do Tribunal de
Contas.
O Sr. Mauro Benevlde•(MDB- CE)- Permite V, Ex•?
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM) - Quero pros·
seguir c logo mais darei o aparte a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc. Fazendo soar a cam·
painha,) - Cumpre-me comunicar a V, Ex• que o seu tempo
regimental está esgotado,
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM) - Agradeço a
informação de V, Ex• c dou conclusão às minhas considerações, pe·
dindo escusas, porque senão ficarei cm falta na resposta ao nobre Senador Mauro Bcnevidcs.
Diria, então, que a fiscalização politica se faz através das
Comissões c dos pedidos de informações, S. Ex• argUi que é menor,
que o art. 45 pede uma lei, enquanto nós oferecemos a possibilidade
dessa regulamentação através de uma resolução,
Sr, Presidente c Srs, Senadores, pressionado pelo tempo, nilo
posso ae1xar, entretanto de dar a resposta técnica: resolução é lei ln
genere e o art. 46 da Constituição estabelece o processo legislativo e
enumera, entre eles, as resoluções. A Constituição atribui, realmente, que o instrumento legal, para operar no âmbito do Congresso
Nacional, é a resolução. Resolução, aqui, é tanto lei como o decretolei, é tanto lei como a lei ordinária. Ela opera, no seu universo, com
toda a efic6cia.
O que resta, Sr, Presidente, Srs, Senadores, é cfetivamentc o
aprimoramento do processo de prestação de contns e do articulação
Congresso Nacional -Tribunal de Contas. Entendo, nesse aspecto
de um entrosamento melhor do Congresso com o Tribunal de
Contas, embora sempre esteja presente a idéia de que o Tribunal de
Contas funciona como órgilo auxiliar do Congresso Nacional, no
problema da fiscalização financeira c 'orçamcnt6ria, entendo que
uma melhor udcquaçilo, um aprimoramento no trabalho neste
campo, entre o Tribunal de Contas c o Congresso Nacional, daria
realmente, resultados positivos, para aquilo que todos nos empenhamos: um emprego correto c cxato dos dinheiros públicos.
Essas, as considerações que cu desejaria fazer, cm defesa ndo só
do parecer, mus cm defesa, prccipuumcntc, de uma posiç~o corrctn e
trunqOilu do Governo.
Lcgislaç~o existe pura u fiscaliznção. Os senhores incumbidos dll
lisc:~lit.ll!;lto; ·nós, com base noli elementos do Tribunal de Contus, e o
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povo, ntravés da açilo popular, podemos excrcitn·lo, porque os tribu·
nnis garantem esse exercício.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem I Palmas.)
''

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Continua em dis·
cussilo o projeto,

''

O Sr. Dlrcou Cardoso (MDB - ES) - Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES, Para discutir o
projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A sabedoria latina, Sr. Presidente, define, numa expressão, o
que vem acontecendo aqui no Senado: nih/1 admirar/. De fato, nada
mais nós podemos admirar aqui na Casa, tanta coisa tem acontecido
no Senado da República. Sr. Presidente, quando se inquinam o Poder Legislativo c o homem público de nilo zelarem pelo seu mandato,
pelo cumprimento daquilo que a Lei lhe faculta, pelas prcr,ogativas
de fiscalização de autarquias c do próprio Poder Executivo c,
quando vemos o nobre Senador c Lfdcr do MDB, Mauro Bcncvidcs,
apresentar um projeto de lei que regula um dispositivo constitu·
cional, deparamo-nos com uma atitude inexplicável da ARENA,
condenando a atitude do nobre Senador Mauro Bencvidcs!
Nilo há, até agora, na nossa Legislatura, Sr. Presidente, ncnhu·
ma ação mais saneadora, nenhum projeto mais moralmente bem pos·
to do que o do nobre Senador Mauro Bcnevidcs. O que S. Ex• auer é
regular, exatamente, aquilo q_ue a Constituição estabelece no seu art.
45. Não é uma resolução, como quer o nobre Senador José Lindoso,
é o que o artigo constitucional prescreve:
"A lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara
dos Deputados c pelo Senado Federal, dos ates do Poder
Executivo, inclusive os da administração indirctn."
Sabemos que os dispositivos constitucionais não são auto·
executáveis c S. Ex•, entilo, em face desse dispositivo, apresentou um
projeto de lei que regula esta fiscalização c a ARENA permanece
obstinada, negando validade n este projeto de lei do nobre Senador
Mauro Bcncvidcs,
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois nilo.
O Sr, José Llndoso (ARENA- AM)- Simplesmente para es·
clareccr a V, Ex• que não há obstinação, Existem duas normas jurídi·
cas atendendo ao assunto que S. Ex•, de um modo repetitivo, está
propondo. Hã disposições da rcsoluçilo que aprovou o Regimento c
há a Lei n• 6.223, cobrindo, portanto, os dois aspectos que V. Ex•
poderia inquinar. Nilo há obstinação; o que está havendo, realmente,
é um excessivo zelo du Oposição na formulação de leis, ni!o sendo, ja·
mui;, admitido nenhum excesso na reclamação do cumpnmento
dessas leis, no nosso entender.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o
aparte de V. Ex•, mas quero crer que V, Ex• está equivocado.
Devo dizer 11 V. Ex• que, com a responsabilidade de Professor de
Direito Constitucional de uma universidade do nosso País .. ,
O Sr.JoséLindoso (ARENA -AM)- V. Ex•, no caso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Eu nilo, ni!o sou
rrofo,.or de coisí'5ima alguma. Fui professor do bê·n-bá lá no intc·
rior do n1cu E,;ztndo, um simples proft:!'~or primbrio,
O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Nilo fujo nunca a rcs·
ponsabilidadcs.
V

·''

•

•

O SR. DIRCEU CARIJOSO (MDR- ES)- Ouço di"t.cr que
«'· Prof'es~.or de-l)irdto. nn Univer'lidude de: Murums.
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O Sr••lo.1<i Llndoro (ARENA- AM)- Bom, agora V. Ex• diz
Professor de Direito. Mas estava dizendo Direito Constitucional.
Nesse caso. a responsabilidade aumenta especificamente. Professor
de Dir(!ito, na minha província, eu sou; um modesto Professor de

Direito.

O SR. IJIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Qual a cadeira de
V. Ex•'!

O Sr•• José Llndoso (ARENA- AM)- Direito Civil.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Direito Civil é
mais abrun~cntc, com muito mais responsabilidade.
Entilo, V. Ex• vai ver que, no dispositivo da Lei Maior, ...
O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Tenho preferência pelo
Direilo das Coisas.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- ... o art. 45:
"A lei regulará": Quer dizer, faculta a apresentação de lei rcgu·
!adora do di,positivo constitucional. V, Ex•, então, opôs, ao disposi·
tive constitucional, duas interpretações: o Regimento Interno do Se·
nado c as resoluções da Casa.
Ora, nobre Senador, isso nilo dâ mérito à auréola de Professor e
conhecedor do Direito que V. Ex• goza.
O Sr. Jooé Llndooo (ARENA- AM)- Permite V, Ex•, só para
esclarecer c repor as coisas?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - V, Ex• estabelece o
Regimento c resolução como duas coisas diferentes, A resolução é
que aprova o Regimento, E cu falei cm resolução porque a Constitui·
çiio estabelece, como uma das categorias de lei, cm 'gênero, a reso..
luçilo. E a resolução assim opera, realmente, inclusive quando este
Senado rcvo~a as leis decretadas, fulminadas pela inconstitucionali·
dadc. Veja V. Ex• como a paixilo leva, realmente, ao desapreço, às
vezes, de coisas que nos silo extremamente caras, pelo seu valor
intrlnscco. fi através de uma rcsoluçilo.quc o Senado, realmente,
atinge à universalização dos acórdãos do Supremo Tribunal Federal,
ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei. O Congresso, real·
mente, retira essa lei declarada inconstitucional, através de uma rcso·
luçilo; é um instrumento tilo nobre, tilo categorizado quanto qual·
quer outro. E V, Ex• então, a serviço de sua paixilo, nilo distorça a
realidade c a grandeza da ação do Senado, rcaltivamcntc a essa c a
outras matérias.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Devo responder
a V, Ex•, agradecendo a intervenção que ilustra o meu discurso.

Nobre Senador, V. Ex• vai ver como está laborando num equívoco
de interpretação.
O Sr, José Llndoso (ARENA- AM)- ~possível.
O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Eu, professor pri·
mário do meu Estado, quero chamar a atenção do ilustre catedrático
de Direito Civil da Universidade de Manaus. V, Ex• vê que no art.
46, a Constituição cstubelccc um principio, Sr. Presidente: a hicrnr·
quiu das leis neste País ...
O Sr. Mauro Benevldeo (MDB- CE)- Perfeitamente.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- ... cm qualquer
ponto do Território Nacional. E, vou dizer mais, até nu Conchin·
china, na Bossarábia c lá na Terra do Fogo, obedccc·sc, também, à
hierarquia das leis. Então, diz a nossa Constituiçilo, essa Constitui·
çilo que está vigorando no País, no art. 46:
"O processo legislativo compreendeu elubornção de:
I -emenda h Constituiçilo;
II- leis complementares à Constituiçilo:
III - -- leis ordinárias:
IV -· ,,.,,delegadas;
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V - decretos-lei:
VI -decretos legislativos; c
VIl- resoluções."

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB
ES) - Nilo está
perturbando, V. Ex• ni\o me perturba nem quando me interrompe e
cassa minha palavra, no cxerclcio da Presidência.

Veja V. Ex• que "resoluções" estão colocadas cm última lugar
parque nila tem mais onde colocar.
Portanto, quer V. Ex• colocar resolução, que é o último das
diplomas legais que se possa citar, Sr. Presidente, como um manda·
menta que essas autarquias c o próprio Executivo vão obedecer.
Sr. Presidente, ainda cita o Regimento Interno do Senado- um
Regimento Interna eorporl•, aqui no Senado que, muitas vezes é
desrespeitado pela nobre bancada dirigida pelo eminente Senador que não obedece o Regimento Interno é esse Regimento Interno que
vai sobrepor-se às emendas constitucionais aos decretos às leis ardi·
nárias, às leis delegadas, etc.
O Sr. Mauro Benevlde• (MDB- CE)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDil- ES)- Pois nilo.
O Sr. Mauro Benevlde• (MDB - CE) - Nobre Senador, hã
ainda mais a atentar para o seguinte: a lei disciplinará a fiscalização,
por parte do Senado Federal c da Câmara dos Deputados, Como é
que uma resolução do Senado Federal poderia obrigar a outra Casa
do Congresso? O que se pretendeu, fazer, isto é, incrcpação de
inconstitucionalidade prevaleceria se cu tivesse, cxatamcntc, feito a
inversão da hierarquia do processo legislativo; tivesse cu utilizado
da resolução, quando a Constituição expressamente menciona a lei.
O Sr. Jooê Llndooo (ARENA- AM)- V. Ex• me permite um
aparte?
O Sr. Mauro Benevldeo (MDB- CE)- O que V. Ex• precisa,
cxatamcntc, caracterizar nesse debate, é saber se a Maioria entende,
ou não, como reconhecidamente diversas, a fiscalização do Art. 70 c
do Art. 45. Porque pretendesse que a Lei n• 6.223, especificamente
para a fiscalização financeira c orçamentária, possa atender,
também. aos objetivos do art. 45, é querer invalidar todos os debates
que foram travados, nesta Casa, até hoje, por Josaphat Marinho,
Kondcr Reis c por todos os outros que pontificaram, nesta Casa,
com brilho indiscutfvel.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB autoridades que versaram a matéria.
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ES) -

V. Ex• cita

O Sr. Jooê Llndooo (ARENA- AM)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Mas, o nome de
V. Ex• se inscreve também, entre aqueles conhecedores da matéria ...

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Muito bem.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - ... que estilo
querendo implantar, no Pais, uma lei que regula o esbanjamento, os
desatinos cus irregularidades c até crimes cometidos contra o erário.
Sr. Presidente, não ó de se admirar, não se admira mais nada;
nós queremos regular o dispositivo constitucional através do projeto
do ilustre Senador Mauro Benevides, que entrou como uma rujada
de vento renovador na Casa, e trouxe tantas idéias - c idéias sanca·
deras, moralizadoras -e a nobre Bancada da ARENA não quer.
Sobrepõe-se com argumentos fracos, ténues, argumentos que nào rc·
sistcm à upuracão dos fatos.
O Sr. José Llndo'o (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não, sempre
me honra u intervenção de V. Ex•.
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) -Sou muito honrudo
pclu defcrênciu de V. Ex•. u quem sei que estou perturbando, mas o
nosso interesse ...

O Sr. José Llndooo (ARENA - AM) - ... O nosso interesse,
digo a V. Ex•, está baseado nu maior seriedade c no desejo comum
de aprimorar, pelo debate, um posicionamento do assunto no
Congresso Nacional. O nobre Senador Mauto Bcncvides, cm aparte
a V. Ex•, tem parcialmente razão.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- V. Ex• já começa
a admitir que ele tem parcialmente razão.
O Sr. Jollé Llndoso (ARENA- AM)- Permita V. Ex• que cu
complete o meu pensamento. Procuro ser justo.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nós conhecemos
V. Ex•
O Sr. Jollé Llndooo (ARENA - AM) - Agora, cu vou dizer a
S. Ex• cxatamcntc que a razilo estaria na falta de cxplicitaçilo cm
meu discurso, cm face dos envolvimentos do debate. Eu iria dizer
que, para completar o regimento e a Lei n• 6.223, cobrindo os dois
aspectos, politico e têcnico, nós tcrfamos de elaborar uma lcgislaçilo
que melhor articulasse a ação do Congresso Nacional com a açilo do
Tribunal de Contas, c estabelecer normas no Regimento Comum
para operacionalizar o art. 45. Porque se o Senado já tem as normas
expressas, na Câmara dos Deputados, elas não existem; c como a
matéria é comum ao Congresso Nacional, ncccssitarlamos de cstabc·
leccr no Regimento Comum normas que pudessem, harmonica·
mente, dar cumprimento ao art. 45. Outro aspecto que também con·
sidero de natureza técnico-legislativa: V. Ex• exalta o art. 45, que
realmente é preceito constitucional, é fonte, portanto, de que
decorrem outras leis, mas o art. 45 pede é uma lei regulamentar, é
uma lei adjctiva; ela vai dispor sobre o processo. No caso, a fonte do
direito cstâ no art. 45. Como fazer esse direito? O direito, por
exemplo, de o Senado revogar as leis que o Supremo Tribunal Fc·
dera! declarar inconstitucional está no Senado. O Congresso, através
do Regimento, dá as normas processuais para operar esse direito. t:
o que acontece aqui, no art. 45. Esse foi um debate muito acalorado,
porque o Senador Nelson Carneiro, na Comissão de Constituição c
Justiça, achava que deveria ser um decreto legislativo; outros Se·
nadorcs achavam que deveria ser uma lei complementar; outros
achavam que deveria ser uma lei ordinária, como afinal de contas foi
aprovada. A verdade é que o regimento aprovado pelo Senado, esta·
bclcce, sem nenhuma contestação, as normas para operacionalização
do art. 45 da Constituição Federal. Essas normas constam do art. 74,
parâgrafos c incisos, de nossa lei interna. Então, no plano legal, o
assunto está devidamente ordenado, Era isso que cu desejaria expor
a V. Ex•, numa rctificaçilo às colocações aqui feitas.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Com prazer.
O Sr, Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Dirceu
Cardoso, interfiro mais uma vez no pronunciamento de V. Ex• para
trazer, .linda em abono da nossa tese, mais uma manifestação ex·
pressiva, de um homem que atuou nesta Casa com incxccdlvcl es·
plrito público, de um homem que participou ativumcntc da votução
da Carta Constitucional de 1967, de um homem que vasculhou todos
os arquivos do Scnudo, examinou as emendas apresentadas, as suas
respectivas justificações, c entilo, depois de tudo isso, de a carta ser
publicada, ele foi mais adiuntc: escreveu um trubulho, "Comcntârios
à Constituição Federal de 1967". Esse homem é Paulo Sarazute
Ferreira Lopes. Paulo Suruzutc, reportando-se ao artigo 48 daquela
Constituição Federal, que é o utuul urtigo 45, disse o seguinte: "O
urtigo 48, que é o ultimo .du Sc.;ào IV, determina que a lei regulurá o
processo de fiscnlizaçilo pelas duns Cusus do Congresso, os utos do
Poder Executivo .e du Administração dcscentrulizndu, Será uma ·me-
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dida útil c eficaz, cujo êxito dependerá dos termos da lei a ser votada
c, mais do que isso, da boa disposição para pô-la cm execução." Veja
V, Ex• a clarividência do saudoso representante ccarcnsc. A lei, c
mais do que isso, a boa disposição para põ·la cm execução. Ele já
estava admitindo que para se dar eficácia a esse artigo muito teria
que trabalhar o Congresso Nacional.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, para exemplificarmos o poder coercitivo que o nobre
Udcr da ARENA quer criar com uma resolução cm face do projeto
do nobre Senador Mauro Bcncvidcs, que quer uma lei ordinllria, po·
dcrlamos, comparativamente, estabelecer o seguinte critério: na
ordem do poder coercitivo a chamar às contas, as autarquias, na
ordem de hierarquia que a Constituição fixa o nobre Senador Mauro
Bcncvides, com sua lei, colocaria essas ordens sob o comando de um
Coronel, c pelo argumento do nobre Senador José Lindoso,
tcrlamos que o chamamento às contas seria feito por um sargento,
que é uma resolução. Porque, acima da lei ordinllria só tem duas: a
emenda à Constituição c a lei complementar. Só, mais nada.
Mas, Sr. Presidente, o que quero argumentar é o seguinte: hã
dias, tivemos aqui, também, um desentendimento, na Comissão do
Distrito Federal. Um nobre Senador, também \!der nosso, sangrando na sua veia, para fiscalizar essas autarquias c os governos, in·
clusivc, aqui, o nosso Governo de Brasflia, teve uma desavença
qualquer com a Comissão do Distrito Federal c quis, atê, renunciar.
Então, o Senado se levantou para que ele permanecesse. Mas, por
quê? Exatamcntc por isso. Ele quer fiscalizar. Nilo quer pôr ninguém
na cadeia. Quem prestar boas contas tem o nosso aplauso, mas quem
prestar mâs contas, quem, Sr. Presidente, enfiar a mão no dinheiro
do crllrio público, que preste contas à justiça, Então, o que o MDB
quer é só isso. Não queremos indigitar ninguém; queremos criar uma
mentalidade fiscalizadora, queremos enobrecer a nossa Casa,
queremos ccrcâ-la de leis que possam lhe dar autoridade para poder
chamar uma autarquia à prestação de contas, chamA· la a brios.
Tivemos, aqui, o episódio das mordomias. Só esporadicamente
alguns Senadores vieram à tribuna c denunciaram as mordomias.
Mas ni!o podemos entrar no assunto,
O Sr. Mauro Bene•Idn (MDB - CE) - E com implicações de
natureza politica. Vamos fazer funcionar esses órgãos, respeitada a
manifestação da Maioria. A qualquer solicitação que tivermos que
fazer, apreciando esse ou aquele ato, sob seu aspecto de legalidade,
procederemos se houver o assentimento da Maioria. Nilo vamos,
exclusivamente, fazer um trabalho sem que tenhamos, também, a
chancela da Maioria nessas deliberações. Agora, acredito que,
dentro da extensão do trabalho a ser procedido, a Maioria ficaria
mal situada se pretendesse obstaculizar um trabalho moralizador,
levado a efeito por esses órgãos indicados no projeto.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr. Presidente, o
nobre Senador Mauro Bcncvidcs acaba de definir, também, essa posição. E cu como citei o nobre Senador Itamar Franco, também Vicc·
Udcr nosso, lutando por essa atividadc moralizadora, ?qui dentro
do Senado Federal, foi obstruido na sua açilo, nas suas mtcnçõcs, e
quis até abandonar a Comissão. Mas o Senado se lcvant?u contra a
atitude de S. Ex•, c pediu que permanecesse, porque ele ah é um fiscal
da nossa lei, é o fiscal do. Senado, diante da prestação de contas
desses órgãos.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB prazer.

ES) - Com muito

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG)- V. Ex• está por demais
feliz na defesa do Projeto do Senador Mauro Bcncvidcs. O que a
Muioria pretende? Algumu coisa de absurdo? Nilo. Pretende a rcg_ulumcntuçüo do artigo constitucional. V. Ex• citou o caso da ~omls·
silo do Distrito Fcdcrul, na qual tentei exatamcnte uma fiscuhzução
muis dircta do Governo do Distrito Federal. E na invocação do ar·
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ligo 74, qual foi nossa surpresa? Não poacr!amos aplicar o urtigo 74
porquanto ele se refere ao urtigo 45 que nilo está regulamentado.
Veja V, Ex• Uma hora pode-se aplicar o Regimento Interno da Casa;
noutra hora nüo se pode aplicá-lo. Mas é o próprio Tribunal de
Contas, Senador Dirceu Cardoso, que nos diz, através do seu ex·
Presidente, que conhecia 488 entidades que, na sua maioria, note
bem V. Ex•, não prestavam contas. Quase 488 entidades que nüo
prestavam contas ao Tribunal. E cu ainda levanto aqui o problema,
como disse agora, que a Lei n• 6.223 não encarou diretamente com o
aspecto da binacional. Como fiscalizar essa binacional.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Entüo, Sr. Prcsi·
dente, quando o Poder Legislativo procura se armar de um lnstru·
mental suficiente para essa fiscalização, é a ARENA, Partido do Go·
vcrno, comandado pelo nobre Senador José Lindoso .. ,
O Sr. José Llndo10 (ARENA - AM) - V, Ex• me permite?
(Assentimento do orador.) V, Ex• pode discordar da tese, mas não
pode fazer uma injustiça. O que cu provei cumpridamcntc, sem
nenhuma tergiversação, é que existe isso que os senhores estilo rccla·
mando; existe uma legislação cobrindo cxatamcntc esses pontos que
V. Ex•s estão reclamando. Negar isto, é negar o que está escrito,
promulgado, com eficácia de lei -c ai o debate adquire um aspecto
que não me seduz: aquele aspecto das incrcpaçõcs que tangenciam a
vcidadc. Queremos reconhecer que seja dif!cil a aplicação da lei.
Concordo que seja dilicil, que resistam, que ni!o há vocação para
fiscalização por parte do Congresso Nacional. Acho que é uma con·
quista que o Congresso está realmente operando, neste momento,
através de suas novas dimensões no Estado moderno, esse da fisca·
lização. Haverá resistências, mas ternos as leis, vamos fazê-las cum·
prir, vamos reclamar seu cumprimento. Mas dizer que não existe lei,
que aqui as coisas estão correndo à ma troca c que o Governo é desa·
visado, isso é uma injustiça, é uma inverdade que cu repilo.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- A declaração de

v. Ex• enobrece a sua Liderança. V. Ex• concorda que estamos com
a boa técnica, com a boa razão, com a boa doutrina c...

O Sr. José L!ndo10 (ARENA - AM)- Isto é V. Ex• que está
dizendo. Estou dizendo que existe legislação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sim. Mas o que
cstumos querendo é regulamentar aquilo que a Constituição outorga
à Casa; é fazer a lei que fiscalize essas entidades. Foi o que V. Ex•
disse.
O Sr. José Llndo10 (ARENA - AM) - Jâ existe legislação
sobre isso. E: questão de V. Ex• ler e reconhecer a lei. Se V. Ex• dcsco·
nhece a lei, de propósito ou deliberadamente, ai é o caso daquele pre·
ceito da Teoria Geral do Direito ...
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Existe a lei, mas
u regulamentação dela é ...
O Sr. José Lrndo10 (ARENA - AM) ... de que a ninguém é
licito ignorar a lei. V, Ex• está deliberadamente querendo ignorar a
lei. V. Ex• pode urgumentar, com aspectos de natureza técnica, que
essa legislução que a! estâ precisa ser complementada, aditada de
novus normas. Mas V. Ex• está dizendo que nilo existe lei. Ela existe.
Existe a Lei n• 6.223, puru a administração indircta; hã a rcgulamcn·
tuçiio no <1rt. 45, relutivumente aos preceitos regimentais. O que está
faltando é: complementar, através do Regimento Comum, normas
puru operarmos ...
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nobre Senador,
V, Ex• está dando umu guinudu de 180°. Argumento bem, firme, com
nexo, quando uceitu que temos razüo.
O que queremos, Sr. Presidente, é regulumentar u Constituição,
que nos outorgu este poder, mas não queremos rcgul:\·la por rcso·
luçào ...
O Sr. Joeé Undooo (ARENA- AM)- V. Ex• leu o art. 74 do
Regimento'/
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Que Regimento .. , O Regimento 1: sétima categoria de dispositivo legal na
ordem da hierarquia Foi o que eu disse. O nobre Senador Mauro
Bencvides chama um coronel para chefiar a atividadc fiscalizadora c
o nobre Senador José: Lindoso chama um cabo, é o que corresponde
uma resolução e o Regimento Interno.
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tudo, Só não confesso os erros que não cometo. Isso nilo confesso
nem de revólver no peito.
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- V. Ex• me permite?

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- E um dispositivo
Interna corporls do Senado,
Sr. Presidente, fui da Comissão de Constituição c Justiça c o
nobre Senador José: Lindoso é uma ·das figuras que enobrece a
Comissão de Constituição c Justiça.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- E vou dizer mais
- do que tenho mais medo - nem de navalha no pescoço eu não
confesso. O erro que não fiz, eu não confesso.
Sr. Presidente, pode não ter havido irregularidades, pode até ter
sido uma transaçi\o Ucita, Nós não podemos liscaliZilr porque não temos nada, Excelência. O nosso regulamento, as nossas resoluções,
nada disso nos dá poderes para chamar, aqui, o Governador, o
Secretário e pedir que ele conte porque fez essa transação, porque
trocou os apartamentos, porque foi o irmilo o agraciado com o
imóvel.

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) V. Ex•

O Sr. Josi Llndo110 (ARENA- AM)- V. Ex• me permite um
aparte?

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Nobre Senador, as
coisas devem ter adequação.

Muito obrigado a

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Estimo muito
V, Ex• quando preside a Casa. Mas quando V. Ex• vem para a tribuna defender os pontos de vista da ARENA e os do Governo,
V, Ex• é outro. V. Ex• muda.
O Sr. José Llndoso (ARENA -AM)- V. Ex• me elogia, seguramente, com a distinção.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Só elogio V. Ex•
Sei que a posição de V, Ex• de liderar exige um sacrificio tremendo.
O Sr. José Llndo.O (ARENA - AM) - V. Ex• está confundindo; acho que o problema diz respeito à sua atuaçilo, porque a
minha é uma honra c a faço com todo o entusiasmo.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Dcsculpc·mc,
mas às vezes V. Ex• usa muita corda e depois se enforca nela.

e.

O Sr.JoséLindoso (ARENA -AM)- a impressão de V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Não é a minha
impressão, é: a impressão da Casa.
Sr. Presidente, já fui advertido quanto ao tempo e vou terminar.
Sr. Presidente, eu como membro da Comissão de Constituição e
Justiça, vou verifi&r a prestação de contas do antigo Governador de
Brasília- não vamos citar no.mes porque não quero revolver ci~zas,
o que passou, passou. Leve como um sonho e breve como uma
aragem,
Sr. Presidente, na prestação de contas de uma troca de aparta·
mcnto, famosa c famigerada troca, aqui cm Brasnia, eu pedi vista do
processo de prestação de contas; pedi vistas e mandei examinar no
Rio de Janeiro, porque conhecimentos contábc!s me faltavam e cu
não tinha fôlego para aquela altitude cm que se discutia o projeto.
Pois bem, Sr. Presidente, de uma hora para outra, cu com o projeto em casa, pedindo vistas, nilo sei como o projeto foi aprovado na
Comissão de Constituição e Justiça. Está certo, Passou-se o tempo.
Demorei de um ano para outro porque era uma conta volumosa.
Mas o certo, Sr, Presidente, é: que se passou assim. Nós não tivemos
oportunidade de fiscalizar, de rato, aquelas transações.
O Sr. José Llndo110 (ARENA- AM)- V, Ex• me desculpe. Se
V. Ex• passou um ano com o projeto ...
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nilo passei um
uno. Foi um fim de uno ...
O Sr. Josi Llndoso (ARENA- AM)- V. Ex• é: quem está
dizendo que passou um ano com o processo. Levou para a sua
Auditoria Contábil, no Rio de Janeiro, c a Comissão de Constituição
c Justiça, com sucessivos adiamentos, esperou por V, Ex•, até que
chegou o llia em que o aprovou por maioria. Não há porque recla·
mnr. Exntamcntc V. Ex• não pode reclamar,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - V. Ex• me
permite: V. Ex• vni ouvir tudo. Confesso minhu ignorância, confesso

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não,
O Sr. Josi Llndo110 (ARENA- AM) - Pois eu digo que, nesse
ponto, V. Ex• tem razão, Não temos uma Assessoria que nos ajude
nesse processo.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não temos não é
assessoria, nobre Senador, não temos é lei que regule dispositivo
constitucional ...
O Sr. Josi Llndo110 (ARENA- AM)- Nós temos lei; lei nós
temos. A Assessoria é que estaria para completar mesmo - e a! é
que estou prevendo a necessidade de uma melhor articulação com o
Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Congresso Nacional nas funções fiscalizadoras, a fim de que possa dar maior eficácia a essa nossa
função.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Mas é isso.
O Sr. Aaenor Maria (MDB - RN) nobre Senador, uma interferência bem ligeira.

Permita-me V. Ex•,

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Senador Dirceu Cardoso
o Tribunal de Contas da Unii\o, em levantamento que consumiu sete
meses de pesquisa, revelou a existência de 248 empresas públicas c
Sociedades de Economia Mista Federais, vinculadas a uma única
autarquia, a SUDENE, sobre as quais o Tribunal deve exercer a
fiscalização, mas que tem encontrado dificuldade cm fazê·lo.
Embora esteja em vigor há dois anos, a Lei n• 6.223, de julho de
1975, que submete essas empresas do controle do TCU, os mecanis·
mos de fiscalização permanecem inoperantes. Essa é a grande reali·
dade. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Eu sou quem
agradeço o aparte de V. Ex•, que veio ilustrar o meu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Devo lembrar ao
nobre Orador que o tempo de V. Ex• está findo.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB esclarecimento, Sr, Presidente.

ES) -

Apenas um

O Sr, Mauro Benevldes (MDB- CE)- Permita-me V. Ex• um
rápido aparte para um esclarecimento.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois nilo.
O Sr. Mauro Bencvldes (MDB- CE) - Essa coadjuvação do
Tribunal de Contas da União é para a fiscalização financeira c
orçamentária, que nuda tem a ver com o art. 45 a! previsto, da
competência da Cümuru dos Deputados e do Senado Federal,
exclusivamente, sem u colaboraçilo do Tribunal de Contns.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Entilo, Sr.
Presidente, quando se incrimina o politico, o Scnndor e o Deputado,
de nilo ngir, ·de nilo utunr pura se valorizar, ~ós encontramos n
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explicação ne~sas coisas, Nisso que o nobre Senador José Lindoso
defende aqui, no plenário, esse José Lindoso que lica irreconhecfvel
para nós; esse José Lin!loso, Sr. Presidente, que dignifica esta Casa
quando está sentado no seu lugar, dirigindo impessoalmente o Senado Federal. Mas, quando ele desce ao plenário, para defender os
interesses do Governo e da ARENA S. Ex• é um outro homem, !;; o
José Lindoso do Amazonas, é o José Lindoso de outro lugar
qualquer, porque nilo é aquele mesmo, nilo é aquele mesmo José
Lindoso que nós conhecemos, quando defende os interesses do
Governo c da ARENA, chega-sç a conclusão que nos dA perplexidade: S, Ex• reconhece que nós temos razilo, nestas coisas todas, mas
quer colocar o Regimento Interno do Senado com um dispositivo
Interna corpnrls, que regula o ato do Senador entrar c sair do plenário; votar c nilo votar; vir à convocação; deixar de dar quorum; essas
coisinhas miudas, com força para chamar, aqui, um Presidente de
Autarquia c pr..tar contas da sua administração .. ,
O Sr, José Llndoso (ARENA - AM) - ~ este Regimento que
chama, que convoca Ministro de Estado para comparecer aqui.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Encareço ao nobre
orador que conclua a sua oração, porque o tempo de V, Ex• está findo, e nilo permita inais apartes.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Nilo vou mais
permitir, Sr. Presidente.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Este Regimento que
convoca Ministro de Estado, mas não pode convocar Governador de
Estado ou do Distrito Federal. ..
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Exatamente isto.
Não pode convocar o Governador do Distrito Federal e outras
coisas mais.
Então, Sr. Presidente, é de admirar e eu que tenho assistido a
tantas coisas - c vou assistir mais, muito mais, até o fim do meu
mandato- espero que a nobre Bancada da ARENA, registre isso:
nós queremos regulamentar um dispositivo constitucional, através
do projeto do Senador Mauro Benevidcs, que veio para aqui como
disse um vendaval de moralidade, de saneamento moral para o Senado Federal - não estou dizendo que aqui haja o contrário - veio
com esses propósitos, mas esbarra cm nugas e interpretações
capciosas, Sr, Presidente, e nega à Casa o direito de regulamentar o
dispositivo constitucional que abriria ao Congresso, ao Senado c à
Câmara, a possibilidade de fiscalizar essas autarquias, de mordomias, de esbanjamentos, de desatinos que o povo precisa conhecer.
Recordo-me, Sr. Presidente, de que, como Deputado Federal,
du época da construção da ponte ~io-Niterói, nilo pude conhecer,
ati: hoje, o quanto o Governo gastou nessa obra, pois não tivemos
força, àquela i:poca, para constituir uma Comissão Parlamentar de
Inquérito. Ati: hoje não conheço e vou morrer ignorando.
Sr, Presidente, isso coloca mal o Parlamento, como coloca mal o
Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - Continua em discussão o projeto.
Se mais nenhum dos Srs, Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar n discusssilo. (Pausa.)
Encerrada.
Em decorrência du falta de quorum, ainda hll pouco verificada, a
votução da matéria ficará para a próxima sessilo,
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Item 11:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionnlidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 125, de
1977, do Senhor Senndor Nelson Carneiro, que amplia os
efeitos du Lei n• 3,577, de 4 de julho de 1959, para que a
isenção nclu pn:visla alcance os sindicatos, nus condições que
cspccilicu, lc:ndo
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PARECER, sob n• 551, de 1977, da Comissão:
-de Constltulçio e JustiçA, pela inconstitucionalidade e
injuridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não-havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada,
ficando sua votação adiada para a próxima sessão, cm virtude da
falta de quontm,
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) '""' Está esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia,
Ainda há 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 c Srs, Senadores:
Desejo, numa breve interferência, solicitar do Governo a
possibilidade de revisilo da baixa do café moldo,
Nilo tem sentido, Sr. Presidente, cm abril aumentar o café em
quase 40%, ou seja, de 43 para 61 cruzeiros. Àquela época o preço do
café em grão era de 3.500 cruzeiros a saca para exportação; c as
perspectivas do comi:rcio internacional eram muito boas. O café caiu
de preço no mercado externo. O produtor brasileiro cstâ vendendo,
hoje, o cafê à base de 1.500 cruzeiros o saco de 60 quilos - a 1.500
cruzeiros o saco de 60 quilos- é quanto ele estâ liquidando um saco
de café:. Um saco de café em grão, cru, produz 48 quilos de café
torrado.
Não tem sentido o café a 61 cruzeiros o quilo, preço na minha
Região, o Nordeste.
O torrefador, por conseguinte, está apurando 2.928 cruzeiros
num saco de café.
Ora, Sr. Presidente, se o torrcfador está apurando 2.928
cruzeiros num saco de café, o produtor está vendendo a 1.400, 1.500
cruzeiros, por que o consumidor vai continuar a comprar o café a 60
cruzeiros o quilo para dar lucro ao intermediário?
Trago, nesta tarde, o meu apelo para que o Governo estude a
possibilidade de baixar o preço do café, pois não tem sentido repito -o consumidor brasileiro estar pagando um quilo de café a
60 cruzeiros, quando o produtor cstâ vendendo o mesmo café na
base, aproximadamente, de 25 cruzeiros o quilo,
Ora, se o produtor de café vende o café em grão, cru, a 25
cruzeiros o quilo, se o café tem uma quebra de 20% na transformação
de cru para torrado, por que o preço se eleva cm mais de 100%? Acho
que é muito clara a observação que estou fazendo neste linal de tarde
e quero deixar aqui, neste apelo, a indagação: por que o povo tem
que pagar sempre caro pelo alimento que o produtor está vendendo
sempre barato?
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Milton Cabra), (Pausa,)
S. Ex• não está presente,
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves, (Pausa.)
S, Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinartc Mariz, (Pausa.)
S, Ex• não estll presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No último dia do mês passado, a Rede Fcrrovillria Federal
completou 20 anos de existência. Há 20 anos que lhe foi entregue
pelo Governo esse vasto patrimônio ferroviário de grandes estradas
de ferro dclicitárius, para dar ao povo brasileiro uma polftica
ferroviária que pudesse atender às necessidades nacionais,
Quero dizer, Sr. Presidente, que o Presidente da Rede Ferrovill·
riu Federal ocupn uma posição de sucrillcio, dirige uma entidade
cujo orçamento é um dos mniores du República, Mas, cabc·lhe diri-
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gir umu autarquia de déficircs anuais cada vez maiores, porque a
politica do Governo impõe esse sacrilicio à Rede Fcrroviâria Feder~!.
Quero dizer, Sr. Presidente, que esta data, que para os fcrrovtâ·
rios hrusileiros representa um passo à frente, mas significa, também,
uma posiçuo de sncrificio diante dos salârios minguados que se percc
bem nas vúrius seções cm que a Rede se divide cm território nacional.
Sr. ?residente, impõe o Governo Federal à Rede que ela oriente,
dirija c trate do problema do transporte de massa, nas grandes cidade• brasileiras, u começar, vamos dizer, pelo Rio de Janeiro, onde
traçados obsoletos, vias permanentes de antanho, carros, vagões c
máquinas antigas e com preço passageiro-passagem que tem limites c
nilo remunera o seu trabalho c o seu investimento; então, os déficitcs
q uc o Governo impõe à Rede são cada vez maiores.
Eu não conheço o Presidente da Rede, mas sei que é um ilustre
brasileiro, o Coronel Stanley Fortes Baptista. Sei que é um ilustre
brasileiro, Sr. Presidente, porque lhe foi dado dirigir uma autarquia
que cobre o território nacional, cm várias scções; mas no Rio de
Janeiro, por exemplo, enquanto o passageiro-viagem cstã orçado cm
CrS 4,00, a Rede só tem autorização de cobrar o deslocamento
daqueles milhares de passageiros, Que se servem dos seus trens, a
Cr$ 2,00. Portanto, em cada passageiro que ocupa os trens da Rede
no Rio de J uneiro bá um prcjulzo, computado por órgãos técnicos,
de 100% do valor da passagem. Isto impõe um sacriflcio financeiro
imenso à Rede Ferroviária Federal.
Não há ninguém- só se fosse um santo,- para presidir aRede e dar lucro ao seu sistema ferroviário. Não hã ninguém que possa
dar lucro à Rede Ferroviária Federal, porque o transponc de massa
dus grandes cidades é feito deficitariamente, nilo remunera nem o
custo do transporte. Aí temos: enquanto o passageiro-viagem é
calculado cm CrS 4,00, a Rede só pode cobrar, no Rio, CrS 2,00 do
passageiro que se utiliza dos seus trens. Então, nós poderíamos, Sr.
Presidente, criticar a Rede porque nilo tem trens modernos, nilo tem
traçados modernos c não circula com velocidades que hoje o tempo
moderno comporta. Mas ela não pode fazer isso porque nilo tem
recursos. E os recursos que advêm da venda de suas passagens dilo
apenas 50% da cobertura do correspondente ao custo de transporte
de cada passageiro.
Então, homem da Oposição, seria um ato desumano, Sr.
Presidente. c até antibrasileiro, se cu viesse para cá a criticasse a dircção da Rede no seu aniversário, dizendo que ela não tem os trens
modernos como têm os grandes palscs do mundo, os traçados
moderníssimos, o conforto dos trens etc. Nilo! Porque a nossa rede
vem acumulando déficit desde o ano cm que 'foi incorporado. Desde
quando foram cncampadas as nossas estradas de ferro, ela cstã no
regime de déficit. Desde o primeiro dia. E ela, que fez 20 anos agora
no dia 30 do mês passado, tem 20 anos de déficit. Qualquer que seja
o seu Presidente, pode ser o Sr. Ministro da Fazenda, pode ser o Sr,
Ministro dos Transportes, qualquer um desses Ministros que se coloque na direção, também scrâ dcficitãrio o regime, também scrâ
deficitário o seu orçamento, porque ele nilo pode cobrar a remuneração que o serviço lhe impõe.
Na França há um dispositivo, uma lei que regula um caso intcressantiosimo n·a remuneração dos serviços dos transportes de massa,
Em Paris hÍI uma lei que estabelece que todas as fábricas, todas ~s enlidados da grande Paris contribuam com um percentual para ajudar
as despesas do transporte de massa, porque com o regime adotado,?
Governo tem que dar o transporte e como se exige que ele scj.a ~ ma1s
barato- porque Lrunsporte é trabalhador- as redes lcrrovrârlaS do
mundo, nl!ssc regime, só podem ser assistidas indirctamcntc.
Certu vez aqui eu disse que seria aconsclhdvcl que nós tivéssemos, cri!issomos, aglssemos por aprovar uma lei de modo que o
Governo fizesse para 11 estrada de ferro o grade, a compactação do
lc:rreno c d~:ssc u ela, entUo, apenas a incumbência de colocar os tri·
lhos e comprar o materiul rodante. AI seria um auxilio à estrada de
ferro.

O Sr. E•elá•lo Vlelro (MDB aparte'?
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SC) -

Permite V. Ex• um

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois nilo,
O Sr. Evel,slo VIeira {MDB- SC)- Administrar é saberestabelecer prioridades. No Brasil nós não temos sido inteligentes, lúcidos, hábeis no estabelecimento das nossas prioridades. Nós temos
um território com dimensões continentais. Aqui, mais do que na
Alemanha, mais do que em outros pulses pequenos da Europa, ~cvc
rium ser prioritários o transporte ferroviário, o transporte Ouv1al, o
transporte marítimo de cabotagem. Entretanto, há uma inversão;
nós damos prioridade, no Brasil, ao transporte rodoviário, embora
tenhamos que importar o petróleo, tenhamos que importar aço, para
os caminhões, e borracha, caberia ao Governo injctar recursos no
setor ferroviário, modernizando as nossas ferrovias, preparando melhor aqueles que desenvolvem as suas atividadcs no sistema ferroviário, pura que elas pudessem transportar mais, nilo só passageiros, mas, principalmente, matérias primas, produtos elaborados, a granel. Veja V. Ex• que nós transportamos, aqui de Silo
Paulo para o Sul, algodão através de caminhões.

'i

.i

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sal, do Rio Grande do Norte ...
O Sr. Evelislo VIeira (MDB - SC) - Através de caminhões.
Veju V. Ex• que a politica do Governo no sctor do sistema de
transportes, principalmente no ferroviário é tumultuada. O 11 PND
previa, paru a melhoria do sistema de transporte fcrroviârio, vinte c
oito bilhões de cruzeiros; o Plano de Desenvolvimento Fcrroviãrio,
trinta bilhões e meio. Nem dentro de casa eles se entendem, para
diminuir os problemas ferroviários.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- V. Ex• deu um
aparte interessunte e que ilustra o nosso pronunciamento. De fato,
nobre Senador, nos últimos anos o Brasil se inclinou para o rodoviarismo, abandonou a estrada de ferro. Agora que hâ uma tcntati·
va de recuperar o tempo perdido. Mas, Sr. Presidente, recuperar o
tempo perdido é dificil. Temos que caminhar, mas é dillcil recuperar.
Sr. Presidente, todo o minério, todos os produtos acabados, os
perfis, as chapas que as nossas siderúrgicas produzem, tudo isso tem
frete subsidiado. 1':: um frete que, se fosse cobrado das empresas que
transportam minério ou que compram chapas o preço real do frete,
nós fechariamos em 24 horas todas as siderúrgicas do Brasil porque
o frete é subsidiado; a estrada de ferro o faz com sacrillcio no seu
orçamento, para auxiliar a indústria implantada no Pais. Portanto,
não é só o passageiro; o transporte de carga também. um frete pesado para a estrada de ferro, porque é intenção do Governo auxiliar
us indústrias aqui implantadas.

e

Temos, por exemplo, essa usina siderllrgica que está se implan•
tunda nos arredores de Belo Hori~ontc, de onde se vai descer com os
produtos acabados da usina c voltar, Sr. Presidente, vazio; dc~dc
com frete subsidiário c volta vazio, sem a remuneração do scrvrço
que está prestando, para voltar à Usina c apanhar nova carga. Portanto, Sr. Presidente, acho que o problema fcrroviãrio é um problema dificil, que consignamos na oportunidade cm que a Rede
Ferroviária Federal comemora 20 anos, 20 anos de déficit nilo por
mil administração, porque silo déficites acumulados cm 20 anos, ate
hoje, c se acumularão de 20 anos até ao futuro, porque os traçados
são anticconõmicos, o material rodante é obsoleto, c, além de tudo,
existe a política de assistência ao transporte de massa, de assistência
ao transporte das nossas indústrias instaladas, que sacrificam o
nosso sistema fcrroviârio. por isso que as nações, ar por fora,
lutam pela nacionalização das estradas de ferro, porque essa nacionalização é fazer com que todo o contribuinte arque com as responsabilidades da sua manutcnçuo, c isso, dividido por toda a populaçuo
do Pais, é uma quota Insignificante que cada um concorre para
manter o sistema de transporte neste Pais.
Sr, Presidente, Srs. Senadores, outro dia ouvi uma palestra do
ilustre Dirctor do GEIPOT, o Dr. Francisco Magalhães, um moço
ilustre que foi engenheiro de alta nomeada da USIMINAS e hoje é o
Dirctor do GEIPOT, aqui cm Brasllia. Ele fez uma palestra sobre o
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rodovinrismo c o sistemn ferroviário brasileiro, quando cxplnnou
ampla c profundamente este problema.
Sr. Presidente, i: até um objctivo meu, quando regressar o
Presidente da Comissão de Minas e Energin, o Senndor Jnrbns
Pnssarinho, fazer com que nós possnmos convidnr esse moço ilustre
parn aqui vir fazer uma pnlestra sobre o que significam no Pnls, hoje,
os estudos profundos que o GEIPOT, Grupo Executivo de lntc·
gração da Politica de Transportes, está fazendo sobre o sistema de
transporte nacional. Ouvi de S. Ex• afirmações de tal ordem que
tenho até que rctificar algumas assertivas minhas, tal a expressão dos
dados fornecidos por S. Ex• nessa palestra. O Dr. Francisco
Magalhães é moço, filho de Professor Catedrático da Faculdade de
Eng~nhuria de Belo Horizonte, c também já é uma autoridade no
Brasil, como Dirctor do GEIPOT, o Grupo que está estudando o
sistema de transporte no Brasil. Mas silo tantos os problemas, tantas
as dificuldades a serem vencidas, os empecilhos, que o Grupo precisa
estudar, a fundo, todas as variáveis que compõem a sua equação.
1!. por isso, Sr. Presidente, que é meu desejo pedir ao Presidente
da Comissão de Minas e Energia, para convidar para fazer uma
palestra aqui, o ilustre Dirctor do GEIPOT, cm Brasllia, a fim de que
ele ponha o Senado a par dos esforços que aquele organismo vem
fazendo no estudo do sistema de transportes do Brasil.
Assim, no 209 aniversário da Rede Ferroviária Federal, cu nilo
sou a mão que veio jogar uma pedra; eu sou a mão que veio trazer a
Oor da minha admiração ao ilustre Presidente da Rede Ferroviária
Federal, porque ele, ao assumir a direçilo da Rede, colocou na sua
cabeça uma coroa de louros, c acima da coroa de louros colocou
uma coroa de espinhos. Dirigir a Rede Ferroviária Federal, no aluai
sistema, com os atuais recursos, com a polftica de transpones que o
Governo elaborou e executa, faz com que o Presidente da Rede seja
um homem sacrificado. Eu sou de um município, de uma cidade, à
beira de uma estrada de ferro, deficitária, pobre, pequena, que tantos
serviços prestou a meu Estado, quando ali não havia estrada de ro·
dagcm; e quero expressar o meu apla~so às afirmações de S. Ex•
prestadas aosjornais, a respeito do 20% aniversário da Rede, c que
silo, Sr. Presidente, de um brasileiro de verdade que, diante das difi·
culdadcs confessa que está pronto a lutar, mas tem dificuldades
grandes demais para serem transpostas c para serem vencidas.
Portanto, o meu aplauso à Rede Ferroviária Federal, ao ensejo
do 20• aniversário da sua instituição no Pafs.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Nilo há mais oradores inscritos.
Nadn mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, dcsig·
nundo para a próxima o seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•02, DE 1977
(tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n• 306/76)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 02, de
1977 (n• 3.071·8{76, na Casa de origem), que declara feriado nacío·
na! o dia 12 de outubro, tendo
PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comissões:
-de Constltulcilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
dade;e
-de Educacio e Cultura, favorllvcl.
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 306, DE 1976
(tramitando cm conjunto com o
Projeto de Lei da Cümura n• 02/77)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
306, de 1976, do Sr. Senudor Vasconcelos Torres, que considera feria·
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do nacional o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira
do Brasil, tendo
PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comissões;
-de Constltulçio e Justiça, pela prejudicinlidade; e
-de Educaçilo e Cultura, pela prcjudicialidade.

-3Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 78, de
1977 (n• 3.294-C/77, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede pensão especial a Nair Viana
Calí:, vítima de torpcdeamento do navio Afonso Pena, durante a Se·
gunda Guerra Mundial, tendo
PARECER, sob n• 723, de 1977, da Comissão:
-de Flnancas, ravoràvel.

-4Votaçiio, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 79, de
!977 (n• 3.444·Bf77, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede pensão especial a Amarina de
Loyolo Pessoa, tendo
PARECER, sob n• 724, de 1977, da Comissão:
-de Finanças, fuvorável.

-5Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Câmara n• 84, de
1977 (n• 4.07l·Bf77, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede promoção, pelo principio de
bravura, ao 2•·Sargento do Exército Silvio Delmar Holcmbach,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 725 e 726, de 1977, das
Comissões:
-de Segurança Nacional; c
- de Finanças.
-6Votação, em turno único, do Requerimento n• 362, de 1977, do
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, da conferência proferida pelo Ministro Ncy
Braga, na Escola Superior de Guerra, no dia 22 de setembro de 1977.

-7Votação, em turno único, dos Requerimentos n•s 383 c 384, de
1977, do Sr. Senador Murilo Poraiso c outros Srs. Senadores c da
Comissão de Educação e Cultura, solicitando a realização de sessão
especial do Senado Federal destinada a homenagear Edson Arantcs
do Nascimento.
-8Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitu·
cionalidade, nos termos do ort. 296 do Regimento Interno), do Pro·
jeto de Lei do Senado n• 40, de 1976, do Sr. Senador Mauro Bcnc·
vides, que dispõe sobre o processo de fiscalização pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado Federal, dos a tos do Poder Executivo c os
du administração indireta, tendo
PARECERES, sob n•s 214 e 598, de 1977, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça - 1• pronunciamento: pela incons·
titucionalidadc, com voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro e Dirceu Caraoso; c l• pronunciamento (rccxame solicitado .cm
Plenário): ratificando o seu parecer anterior.

-9Votação, cm primeiro turno (aprcciaçilo preliminar da constitucionalidudc c juridicidade, nos termos do urt. 296 do Regimento ln·
terno), do Projeto de Lei do Senado n• 125, de 1977, do Sr. Senador
Nolson Carneiro, que amplia os efeitos da Lei n• 3:577, de 4 de julho
de 1959, para que a isenção nela prevista ulcuncc os sindicatos, nas
condições que espccilica, tendo
PARECER, sob n• 557, ile 1977, da Comissão:
-de Constltulçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade e lnju·
ridicirladc.
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-10Discussfio, cm turno único do Projeto de Reso\uçà(J n~ 82, de
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como crr,clusão de
seu Parecer n' 702, de 1977, que autoriza a Prefeitura ~t:rnicipal de
Rio Branco do Sul (PR) u elevar em Cr$ 6,538.123,65 ~:;c;, milhões,
quinhentos c trinta c oito mil, cento e vinte:: e três crU?.eir, ··,e sessenta
c cinco centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob o• 703, de 1977, da Comissão:
-de Conseltulçio e Jusdça, pela constitucionalidade e juridici·
da de.
1

-11Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 88, de
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conr.lusão de
seu Parecer n• 736, de 1977), que autoriza o PROCAPE- Programa
Especial de Apoio à Capitalização de Empresas - Autarquia vin·
culada à Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina - a
rcalit.ar operação de crédito de CrS 4.004.100,00 (quatr;, milhões,
quatro mil c cem cruzc:iros), tendo
PARECER, sob n• 737, de 1977, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidao.: e juridicidado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Estã encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão, às 18 horase 25 minlllos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS
FREIRE NA SESSÃO DE4-I0-77 E QUE, ENTREGUE ..l
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLfCADO POSTERIORMENTE:
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Centro de Estudos do Nordeste - CENOR, - que se
mstalou solenemente no Recife, em 2S de maio de 1976, "-•ntro dos
seus programas de trabalho, realizou, nos meados d~ setembro
61timo, o simpósio denominado "Analisando o Desen,olvimcnto
Industrial do Nordeste". Tivemos a honra de ser convidado pelo seu
Presidente, para participar, como dcbatedor, da conferéncia que ali
seria proferida, no dia 16 daquele mês, pelo cconomi,ta Rubens
Costa, tendo nos prontificado a ali estar presente, porque nos parece
sempre da maior importância o debate sobre os problemas nordesti·
nos. Infelizmente, a suspensão da conferência daquele economista c
a antecipação da nossa indicação para debatedor da conferência que
seria pronunciada, na véspera, pelo economista Rômulo de Almeida,
coincidia com compromisso anterior. Era exatamente o convite feito
pelo Diretório Académico Demócrito de Sousa Filho, da Faculdade
de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, para debater·
mos, naquda Escola, o tema "Constituinte'\ c o desenrolar dos
acontecimentos policiais, verificados naquela oportunidade, que nos
impediram, ass1m, de comparecer pessoalmente ao simposio oo
CENOR. Mas a imprensa registra detalhes de pronunciumcntos ali
ocorridos e, pela documentação que temos cm mãos, uma das
conclusões a que novamente chegou esse novo encontro - recditan·
do, sem 'dúvida, outros encontros e outras conclusões anteriores- é
que a SUDENE de hoje encontra-se esvaziada; e que opulenta-se de
projetas, mas reduz os meios ou condições para realizá-los,
conforme muito bem assinala editorial do D"rlo de Porn•mbuco, do
último dia 16 referindo-se à confirmucilo de que houve ~uedn no
orçamento do FINO R, o que provocou grandes problemas no cxcrcf·
cio que passou. E, portanto, em meio às análises procedidas, discutiu·
seu formucuo de capital que se há de requerer pura mulllplicaçuo das
c:mprc:sus nordestinas e us dificuidudcs com que o Nordr!Me se vê,
diuntc de umu cscussez cudu vez muis ungustiosa dos rccur~os de que
ncccs."ita.
O Sr. Muuro Douo•ld•• (M Dll - CE) - V. Ex• permite um
urnrte, nohrc Senndnr Marcos Freire?
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O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Teremos enorme
satisfação de, logo mui> adiante, ouvif o ilustre Senador Mauro
Benevides.
A esse respeito o Professor Leonildes Alves da Silva, cx·Diretor
do Planejumento du SUDENE, Consultor das Nações Unidas para
Plancjamcnto Regional e Relações lntergovernamentais, externou o
seguinte pensamento a respeito dos incentivos fiscais do Fundo de
Investimento do Nordeste:
"Muitos técnicos dentro da SUDENE ficam se indagando se o sistema anterior de incentivos, com os artigos 34/18
nao eram melhores" ...
Tal o vexame cm que se encontra a região.
E expõe aquele técnico:
"Os industriais do Nordeste, após uma verdadeira via
crucls, para aprovação dos seus respectivos projetas, muitas
vezes, postergados no Conselho Deliberativo, sentem que os
recursos estão cada vez mais distantes, pois o Conselho da
SUDENE aprova os recursos do FINOR. Com isso os
empresãrios silo obrigados a percorrerem novos caminhos
nos bancos oficiais, em tentativas para obtenção de recursos
indispcnsãvcis para a composição das estruturas financeiras c
seus respectivos projetas",
Com os problemas no sistema de incentivos fiscais, sugere ao
Governo que crie uma empresa vinculada à SUDENE, p~ra
administrar os incentivos do FINO R.
Com isso - esclarece o Professor Leonildes Alves da
Silva - seriam geradas as condições de flexibilidade
administrativa a financeira na execução dos projetas,
permitindo que eles sejam efetivamente acompanhados, após
o início do funcionamento, pois só assim as empresas do
Ncrdest~ estariam realmente em condições de competir com
empresas de outras regiões do Pais."
Todos nós, c sem duvida, os representantes do Nordeste, conhe·
cemos de perto esta magna questão com que nos defrontamos. O
Governo fez uma estimativa inicial de 4,25 bilhões de cruzeiros para
o Orçamento de 1977; posteriormente admitiu-se que haveria um
acréscimc de 950 milhões, alterando-se, portanto, o Orçamento para
5,65 bilhões, dos quais 5,2 bilhões oriundos das opções.
Mas eis que a região é surpreendida com a Portaria n• 489, de 8
de setembro, em que hã um anúncio oficial informando que o valor
das opções para 1977, valor global, se fixou cm 16,428 bilhões c que
as opçõeti pura o FINOR se fixaram em apenas 3,235 bilhões de

cruzeiros.
Ora, isso representa um rombo de 2 bilhões no orçamento do
FINO R, sendo de lembrar que jâ em 1976 tivemos uma diferença
para menos de cerca de I bilhão. Se o Orçamento do FINOR fosse
integralmeme realizado este ano, ainda seria insuficiente para as
nossas necessidades.
O que dizer, portanto, quando as previsões oficiais parece que
não se vão realizar? Portanto, nós aqui, como Representante do Nordeste c como Senador de Pernambuco, levantamos a nossa voz pura
solicitar do Governo federal todns ns atenções possíveis pura sanar·
mos c contornarmos esse problcmn.
O Sr. Eurico Retende (ARENA-- ES) - Permite V. Ex• um
nparte?
O SR. MARCOS .'REIRE (MDU- I'E)- Ouvimos com muitu sutisfuçi\o o nobre Senador Mauro Benevidcs, l'osteriormentc
ouviremos o ilustre Líder do Governo.
O Sr. M•uro llene•ld•• (MDIJ- CE)- Nobre Senador Mar·
cos Freire, nu tarde de ontem tive a oportumdnde de fazer, na tri·
buna da Casa, um breve relato em torno da 207 1 reuniilo do Conselho Deliberativo da SUDENE que se realizou no Municlpio ceurensc
dL• Morudt\ Novu, no qual o Departamento Nacionnl de Obras Con·
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tra as Secas vem fazendo um arrojado programa de irrigação, Pude
transmitir à Casa a uprccnsilo, c mais do que a apreensão, a angústia
das lideranças mais expressivas da nossa região quanto a essa
situação de evidente c proclamada carência de recursos com que se
defronta o FINO R. Se, anteriormente, nobre Senador, o FINO R já
vinha enfrentando sérios embargos cm rozilo da multiplicidade de
projetas aprovados, projetas agropecuãrios c industriais, e a
insuficiência de cobertura financeira para financiã·los, se isto já ocor·
ria anteriormente, agora a inquietação assumiu proporções vcrdadei·
ramente alarmantes com a constatação de que no orçamento do
FINO R se registra, agora, no exercfcio, uma defasagem de 2 bilhões
de cruzeiros. V. Ex•, como homem identificado com os problemas
da regiilo, sabe o que ocorreu este ano com relação ao FINOR: os
contribuintes do imposto de renda. pagaram, realmente, o tributo,
mas não o fizeram com aquela opçilo destinado ao Fundo de
Investimento do Nordeste, Dar, entilo esse desequilfbrio que ampliou
substancialmente as necessidades do FINOR. Sabe V. Ex• que antes
mesmo da verificação desse dado de natureza financeira, a
SUDENE vinha liberando aquelas autorizações para cumprimento
por parte do Banco do Nordeste c este, pretendendo cumprir à risca
as liberações da SUDENE, efctuava os desembolsos, beneficiando os
projetas industriais e agropecuãrios da região. Resultado: à data
dessa portaria, que é de 8 de setembro, o Banco do Notdeste já esta·
va com o desembolso a maior de 200 milhões de cruzeiros, na conta
do FINO R, Pode, portanto, V, Ex• verificar como é diffcil a situa·
çi!o da SUO ENE c da outra agência de desenvolvimento da área,
que é o Banco do Nordeste, Há, portanto, necessidade de uma
conjugação de esforços, notada mente dos Senadores e Deputados do
Nordeste, coadjuvando o trabalho de outras lideranças, as lideranças
empresariais, governadores, técnicos etc. para que o Conselho de
Desenvolvimento Económico, que vai reunir·se nos próximos dias,
encontre, realmente, uma medida eficaz c urgente para solucionar o
problema do FINO R. Neste aparte ao brilhante discurso de V. Ex•,
transmito aqui a minha conclamaçi\o aos representantes nordestinos
nesta e nu outra Casa do Congresso Nacional, para que somemos
esforços no sentido de se salvar o Fundo de Investimentos do Nor·
deste e, conseqUentemente, a própria região.
O Sr. Murllo Parolso (ARENA - PE) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ouviremos logo
mais o Senador Munlo Paraíso, com toda satisfação. Gostarfamos
antes de fazer algumas considerações em torno do aparte do ilustre
representante do Ceará.
V. Jix• tocou num ponto sensivel e importante: a insuficiência
de recursos com que conta a SUDENE, através do FINOR, para
atender ao número de projetas que, jâ por si, encontram-se con·
dicionados a essa dinculdade de oferta de capital.
A esse respeito, julgamos oportuno transcrever para a Casa um
depoimento de Rómulo Almeida, publicado anteontem, dia 2, no
Jornal do Commerc/o, do Recife, cm que ele diz exatamentc isto, a
evolução difícil da vida do processo descnvolvimentista do Nordeste,
especialmente referente à escassez de recursos. Silo palavras desse
grande economista:
"A principio nilo havia projetas suficientes paro a oferta
de incentivos, Dizia-se que o Nordeste ni!o iria absorver os re·
cursos, Logo depois se constatou que o número de projetes e
a demanda de recursos de incentivos ultrapassavam a pró·
priu orcrtu de recursos de incentivos.''
A4ui podc·sc constntnr n cuusn primeira dus dificuldades do
dinheiro d~.: ~rue o Nordeste nc~cssita. do dinheiro que um mccunisrnn.wi 1-!I'IJI'rÍ,I prtlL'UI't'U f"nlJ"Mr.:innnr. mns que, infcli?.mentc, modilicu~õcs nu politica governamental f'orom estabelccidns, prejudi·
~:ando os interesses do flOVO nordestino. A! estilo os desvios dos recursos dos nrtigos 34/ IS pura outros sctores, puru outros órgaos, nti:
lllC~/1111 hcnl!l'il.'i;mdu rcgii)c"i que nno 11 do Nordeste ou :1 dn Norte c,
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portanto, indo parar nus mãos de regiões ricas. E é isso que o econo·
mistu Rômulo de Almeida situa com muita precisão.
Prossiguimos a leitura:
.. Pois bem, neste momento cm que os projetas comcçuntm a scrcm implantados, reduziu-se drasticamente a
oferta de incentivos para o Nordeste, cm beneficio de apli·
cuçàes que hoje a história jâ mostra que foram colossal des·
pcrdicio de investimentos do Pais. Quer dizer, além dos
panamás, alóm das aplicações eticamente de diffcil justifi·
cuçiio, o que ocorre tambóm são os casos de reflorestamento,
da posca e mesmo do turismo. Isso foi um tremendo dcsper·
dicio de recursos nacionais, inclusive conduzindo à crise,
porque hil crise hoteleira brasileira em grande parte conse·
qUentemcnte dos incentivos para turismo.
Entiio, as classes dirigentes do Pais, quer dizer, as classes
dominantes do Pais, sobretudo nas regiões mais desenvolvi·
das, trataram de fazer hotéis para a sua fruição, a pretexto
de hotéis para turismo, que são, aliâs, hotéis que nem para
eles oferecem merendo suficiente. São elefantes brancos real·
mente manejáveis.
Nilo precisaria falar sobre o escândalo que houve nos
programas da pesca, porque isso já se tornou público e no·
,tório. Mus, era interessante observar que as primeiras indi·
caçàes dos projetas de renorestamento que atingiram a fase
no momento de corte, mostram que esses projetas, não direi
todos, cm mé:dia são completamente loucos, sem base técnica
e económica. A crise dos projetas aprovados pela SUDENE,
resultante dessa aciio predatória jâ referida no sistema, gera,
por sua vez, uma idéia de inviabilidade dos projetas de descn·
volvim~nto do Nordeste. Entiio, hâ uma perda de confiança
do programa da SUDENE.. 1'! uma circulo vicioso. Dai,
cntiio, veio o maior processo de esvaziamento da SUDENE."
E mais adiante:
" .. , o economista Rómulo de Almeida acentua a
necessidade de restaurar, na medida do possível, o sistema de
incentivos cm beneficio do Nordeste."
IÕ uma gr:mde satisfação para nós nordestinos, vermos, corrobo·
rudo por têcnico do maior valor, como o é o economista Rômulo de
Almeida, teses que hâ muito vimos defendendo. Com efeito, um dos
nossos primdros discursos, cm 1971, tratava do absurdo desse desvio
dos incentivos fiscais, mostrando que eles iriam prejudicar enorme·
mente o Nordeste c o próprio Norte, que depois veio ser co-participe
duquelcs recursos.
Por isso mesmo, parece-nos da mais alta importância advertir
pura cssu questão que cadn vez mais se agrava, qual seja, o problema
de recursos pura o nosso desenvolvimento.

O Sr. Murflo Paraíso (ARENA -PE) - Permite V. Ex• uma
parte'!

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouvimos com toda
sutisfuçüo o nobre Senador Murilo P.arafso.
O Sr. Murllo Parafso (ARENA - PE) - O Senador Mauro
Benevides fez, ontem, uma alusilo ao problema, repetiu-a hoje, de
que cerca de 120 mil empresas haviam deixado de oferecer a parti·
cipaçi!o facultada pelo Governo para constitulçilo dos recursos do
FINOR. Examinei o problema, c tenho uma sugestilo que, parece·
me, pode contornar todas as dificuldades, Essa sugestão serA objcto
de um requerimento, que espero encaminhar à Mesa amanhil. Entre·
tanto, tendo em vista o pronunciamento de V. Ex•, o aparte do Se·
nadar Mauro Bcncvides e o discurso de ontem, feito pelo mesmo Se·
nudor Mauro Bcncvides, vou nntccipar minha sugcstilo, embora pro·
cure fazê·lo formalmente nmanhil. Se 120 mil empresns deixaram de
contribuir com o FINO R, pagnndo conseqUentemente integral porce·
ln do Imposto de Rendn, evidentemente encontro-se nas maos do
Governo nqueln pnrccln destlnndo no F!NOR, cujos contribuintes
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optantes ni!o compareceram para sua indiCIIção. Enti!o, nada mais
justo do que o Governo Federal subscrever açõcs do FINO R, do cor·
respondente montante daquela parcela, nilo apontada pelas empresas. Em contacto que liz hoje com a Secretario de Plonejamcnto,
concluí que cerca de lO milhões de cruzeiros se constituem na receito
a mais do Imposto de Renda deste exercício. Evidentemente, essa
receita o mais corresponde àquela parcelo a menos que deixou de
aparecer no FlNOR. Esta é a sugestão que espero formalizar
amanhã, para que os Ministros da Fazenda e do Ploncjnmcnto a rc·
ccbam, através da Mesa do Senado, e possam levar cm consideração
o pleito daqueles que representam o Nordeste, nesta Casa, a fim de
completarem ou, pelo menos, evitarem que o FlNOR fique desfal·
cada de parcela de tamanha importância para a região.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Contanto que o dcscm·
bolso a cargo do Governo se cfctuc a partir de outubro, novembro c
dezembro; cm três meses ele faça a cobertura desse desequilíbrio
orçamentário do FINO R.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Rejubilamo·nos
com a intervenção do ilustre colega de Pernambuco porque isso CVÍ·
dcncia que, malgrado passiveis divergências de ordem partidária, no
que diz respeito à política nordestina, comungamos a mesma prco·
cupaçilo, c acredito que estamos tocados da mesma sensibilidade.
S. Ex• apenas se antecipou no trato da matéria, de uma das nltcrnati·
vas para enfrentar o problema, que, por sinal, já havia sido objeto
inclusive de comcntârios do cronista Moysés Kcrtsmnn do Jornal do
Commerclo, ao qual nos referiríamos, cm que é feita cxatamcntc essa
sugestão, cm ti!o boa hora abraçada pelo Senador Murilo Paraíso.
Estamos certo de que a formalização desta proposta terá o apoio de
todos os brasileiros conscientes de que o problema do Nordeste ni!o
é apenas um problema regional, mas tem íntimas relações com a
problemática brasileira.
Apenas, gostaríamos de deixar bem claro que este é um problc·
ma conjuntural, que precisa ser atacado. C;. preciso aprofundar muito
mais a soluçilo que está sendo pedida pelo Nordeste. Soluçi!o como,
nliãs, aqui mesmo, neste Senado, jã tivemos oportunidade de npon·
tar, especificamente, há mais de 3 anos, em discurso que denomi·
nnmos Decálogo do Nordeste. Eis lpsls /lrerls um dos itens desse
Decãlogo, que se referia à Política Nacional de Incentivos Fiscais,
dos artigos 34J18:

"C;. indispensãvcl, pois, rever os crttérios de distribuição
desses recursos à luz de um sério propósito de redução de
desníveis entre as diversas regiões.
c) A política nacional de incentivos liscais dos arts.
34/18
Como se sobe, esse mecanismo de incentivos fiscais
surgiu com o fim especifico c exclusivo de promover o descn·
volvimento nordestino. Com o decorrer do tempo, foi sendo,
sucessivas vezes, ratcRdo para outros objetivos, bcncliciando
outras regiões, inclusive desenvolvidas, de tal forma que,
atualmcnte, cabe à SUDENE menos de 25% do total dos rc·
cursos dele advindes. (Hoje esse teta diminuiu mais ainda.)
Não se concebe, cm verdade, que pesca, turismo c
reflorestamento, até cm zonas ricas, desfalquem recursos
destinados ao Nordeste c à Amazônia.
O fato inconteste é que a extensão dos incentivos !iscais
para essas outras faixas sctoriais esvaziaram o sentido da
político de incentivos, tal como foi concedida pela SUDENE,
como instrumento decisivo para promover a industrialização
da região. Após esse foto, canalizando inclusive para outras
ãrcas mnís desenvolvidas os seus recursos, é que as difercnçns
entre Nordeste c Sudeste se acentuaram. O bolo cresceu, mas
n fatia nossa diminuiu.''

t

nc:ccssârio, Portanto - eis a cunclusdo n que chegamos, de
forma objctivu c concreta - tornar u politico de incentivos (iscais, a

que se referem os artigos 34/18, novamente exclusiva para o dcscn·
\lolvimcnto regional.
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O Sr. Holvfdlo Nunes (ARENA- PI) - Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Marcos Freire?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - A solução para
esse mal é acabar com os desvios dos incentivos fiscais c não apenas
no que diz respeito ao Turismo, à Pesca, ao Reflorestamento, mas,
também, no que diz respeito ao PlN e ao PROTERRA.
Ainda hã poucos dins, houve uma dcclnraçilo de Luis Carlos
Vinagre, Dirctor do Departamento de Indústria da SUDENE - c
aqui, se não me engano, n ela se referiu o Senador Mauro Bcncvidcs
-mostrando que o sistema de incentivos liscais do Nordeste apre·
senta um délicit de CrS 16 bilhões a preços corrigidos. E atribuiu o
dcscquillbrio à criação dos programas especiais do Governo Federal
- PlN e PROTERRA. Mostrava ele que, com metade do que foi
canalizado pura esses dois programas, ni!o haveria o problema que
está sendo objcto de análise, da dificuldade de recursos para o dcscn·
volvimcnto do Nordeste.
Sobre o P!N o mesmo Jornal do Commerclo de anteontem, traz
o depoimento do ex-Governador c ex-Ministro Joi!o Agripino, que,
manifestando-se sobre essa retirada de recursos da SUDENE, afirmou:
"Porém, o que está sugando mais o desenvolvimento do
Nordeste i: o Plano de lntegraçilo Nacional (PlN), que nas·
ccu com a Transamnzônica. Creio que naquela época foram
retirados 30% dos incentivos para a sua construção. E se
assegurava, na época, uma vez construrda a Transnmazônica,
os recursos retornariam à SUDENE. Naquele período,
quando cu me pronunciava contra a Transamazõnicn, cu
também afirmava não acreditar que esses recursos
voltassem."

E, mais adiante, conclui dizendo:
"De modo que o Plano de Integração Nocional é o
inimigo n• 1 do desenvolvimento do Nordeste."
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, queremos nos rejubilar por
tomarmos conhecimento através da Imprensa, que no encontro, a
que estamos nos referindo promovido pelo CENOR, colegas nossos,
que dele tiveram o ensejo de participar, apresentaram algumas suges·
tões, entre os quais, o Senador Helvfdio Nunes que, segundo consta
do recorte que tenho cm mãos:
" ... partiu para defender a tese de cxtinçilo, pura e stmplcs,
dos incentivos fiscais para o reflorestamento."
Tem que ser uma linha nesse sentido. Julgamos, entretanto, que
nilo deva ser apenas em relaçi!o ao reflorestamento. A extinção deve
ser abrangente ac todos aqueles desvios cm favor de faixas sctoriais
c, inclusive, de P!N c PROTERRA, como aliás- se não me engano
-também teria sido sugerido, nesse mesmo encontro, pelo Senador
Virgllio Távora ...
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um
aparte'?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) sugerindo, Negundo ainda essa mesma noticia,

... que estaria

" ... a trunsfcrí:nciu paulatina de responsabilidade de forneci·
menta d•: tecursos para o PIN c PROTERRA, da área cln
incentivos para o do Orçamento da União."
Embora louvando a posição do Senador Virg!lio Tâvoru, julga·
mas insuficiente, pois não se justifica que essa transferência seja
paulatina, porque quando quiseram tirar os recursos do Nordeste,
du SUDENE, da SUDAM, tiraram de uma vez só. Foi um baque
nbrupto, sem nviso prévio,

De repente vieram os 30% puru o PIN c os 20% pura o
PROTERRA. Nno houve, portanto, transferência paulatina do Nor·
deste pura o sctor especifico da industrialização, Nilo houve grada·
çi\o ulgumu. Inclusive, um dos ohjetívos do PIN anunciados, era a
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construção da Transamazônica, como bem disse o ex-Governador
Joilo Agripino, que já se efctivou, c que, npesar disso, nilo se anulou
aquele desvio, então ocorrido.
Queremos nos congrutular com os colegas que aprcscntnram cslaS sugestões, mas achamos que o problema está a exigir um exame
de muita profundidade, cstnndo mesmo a ser indicado o retorno
àquela filosofia inicial do SUDENE, destinando para esse órgão de·
senvolvimcntistn c à SUDAM o grosso, a totalidade dos incentivos
fiscab, provenientes dos arts. 34/18.
Ouçamos o nobre Senador Hclvfdio Nunes.
O Sr. Hehldfo Nunes (ARENA- PI) - Nobre Senador Marcos Freire, V. Ex• anunciou c, realmente, participei do último sim pó·
sio realizado pelo CENOR, oportunidade cm que defendi o retorno
dos incentivos fiscais à pureza original. Afirmei naquela oportunidade, também, que via um pouco de utopismo nessa proposta, daf por
que sugeri fosse erradicado o desvio dos incentivos fiscais para a
constitutçllo do PIN c para o FISET • Reflorestamento. Na realidade,
o PIN absorve 30% dos incentivos fiscais c o FISET-Rcflorcstamcnto, tudo indica este ano, absorverá uma soma de recursos iguaf à
soma com que vai ser contemplado o FINO R. Claro que, cm tese, o
retorno à pureza original dos incentivos é o ideal, mas na prática,
acredito que essas duns medidas dariam substância extraordinária
aos incentivos fiscais. Não concordo - permita V. Ex• que me
alongue um pouco - com algumas colocações feitas pelo professor
Lconidcs, que é piauicnsc c meu particular c querido amigo. Nilo há
dúvida nenhuma, de que o FINO R é um mecanismo muito melhor,
muito mais dirigente, muito mais protctor do Nordeste do que o
sistema dos artigos 34 c 18. claro que os erros cm relação ao Nordeste vêm de longa data: a diluição dos incentivos fiscais é um atestado eloqUente disso. Estou de pleno acordo com V. Ex• cm que uma
politica global, que vise a carrear recursos para a nossa região, hâ de
ser tomada pelo Governo Federal. Nilo apenas com relação aos
incentivos fiscais mas. também, com relação ao Fundo de Participa·
ção dos Estados c ao Fundo de Participação dos Municfpios, sobre
os quais falarei amanhã, nesta Casa. De maneira que cu aplaudo o
discurso de V. Ex•, mas peço que me permita concluir, dizendo que
aplaudo, também, a sensibilidade que vem sendo demonstrada pelo
Presidente da República cm favor da soluci!o dos grandes c magnos
problemas da nossa região.

a

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos a
de V. ex•. Compreendemos a ressalva final do seu
upartc c até concordamos com a existência das dificuldades, para que
soluções, que vêm sendo apontadas pelos Lideres pollticos c
empresariais da nossa região, possam ter êxito.
E aqui nos pcrmttirfamos uma vez mais invocar a opiniilo de
Rõmulo Almeida, que, talvez. explique, em parte, esse ccticismo de
alguns dos que defendem várias soluções em favor do Nordeste,
quando ele mostra que o problema do Nordeste, essencialmente, é
polftico. Pelo menos poderfamos afirmar que se não o 1:, exclusivamente, é também um problema polftico. E explica aquele economista:

sn~ençllo

Que o Nordeste foi vftima da autocracia. A fronteira de
luta do Nordeste é a fronteira de restauração de um estado de
direito a caminho de uma democracia "social' porque cu tam·
bém nilo acredito que a mera intervenção, que um mero
reforçamento das elites trodicionais nordestinas seja suficicn·
te. Porque essas elites estilo cm grande parte comp.rome~idas
com um modelo cconômico de dominaçilo que é mefic1cntc
cm termo de dc<cnvolvimcnto nordestino. Então, quero que
o.uas elites se reforcem c se renovem numa base de apoio c de
prganizaçi!o popular.
E acrescenta:
O plnncjumcnto do Nordeste tem que ser integrado no
planejamento central porque o problema do Nordeste tem
que ser um problema nacionul. Mas as-decisõe.' a respeito do
Nordeste. ou melhor, as decisõc; a respeito do Brasil c do
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modelo brasileiro precisam ser tomadas com a voz, com a
participação das forças polfticas do Nordeste.
Em verdade houve um enfraquecimento polftico das próprias
entidades federadas brasileiras. Os próprios Governadores, ou como
tais considerados, silo, rigorosamente falando, meros delegados do
Poder central, escolhidos ao critério do Senhor Presidente da
República. ConseqUentemente, ni!o têm mais aquela força dos
governadores que eram eleitos pelo povo- governadores que buscavam a legitimidade do seu mandato nas lutas de rua. Esses
evidentemente, possulam muito mais condições para levantarem
suas vozes, para reclamarem contra certas dirctrizcs oficiais que
prejudicam a região.
Quando vemos à nossa frente dois ex-Governadores que ocupa·
rAJ11 essas funções pelo voto popular, imaginamos a posição que eles
tinham, a cavaleiro, para sentarem-se à mesa de um Conselho
Deliberativo da SUDENE e protestarem contra certos golpes desferi·
dos contra o Nordeste. A situação de hoje é muito diferente, vez que
só silo governadores porque o Chefe do Executivo Federal assim o
quis c conseqUentemente, encontram-se como que mibtdos, quando
nada. de se pronunciarem mais enfaticamente cm favor da sua região.
O Sr. Eurico Reunde (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
aparte?

a

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- dentro deste pris·
ma que entendemos .a posição exposta pelo economista Rômulo
Almeida, posição essa que, sem dúvida alguma, estaria a reclamar
não só essas medidas de ordem cconômica, mas medidas de ordem
política. Como disse o Senador Hclvldio Nunes, a sistemática dos
Fundos de Participação é também outro instrumento importantfs·
simo c essencial para o rcvigoramcnto dos próprio~ Estados.
Estamos muito a vontade para nos referirmos sobre este
assunto, por ter sido esse um dos temas da nossa campanha: a
recuperação dos antigos percentuais dos Fundos de Participação dos
Estados e Municípios c, Jogo que aqui chegamos, apresentamos
Emenda Constitucional nesse sentido. Felizmente, foi uma daquelas
poucas que terminou sendo aprovada pela unanimidade do Congresso Nacional c restabelecendo os percentuais dos Fundos de Participação.
Sim, porque sem autonomia financeira, a autonomia política é
muito relativa. Por isso, julgamos que, realmente, ao Indo dos
aspectos econômicos da problemática do Nordeste, para que a nossa
região consiga ultrapassar as dificuldades que enfrenta, precisamos
da normalização democrática do Pafs. Isto é indispensável, a fim de
que as forças várias da Nação, empresariais, trabalhadoras, polí·
ticas, etc., possam ter melhores condições de atuação cm favor
daquelas reivindicações que dizem intimamente respeito ao nosso
povo.
Ouço o Lldcr do Partido do Uovcrno.
O Sr. F.urlcn Rezende (/\RENA - ES!- O emtncntc Senador
Hclvfdio Nunes colocou muito bem a questão, captando no pro·
nunciamento de V. Ex• aquelas colocações corretas c se recusando a
aceitar outras idéias de V. Ex• Vale dizer, o aparte de nosso ilustre
colega fez um jociramcnto que merece o nosso respeito c o nosso
aplauso. Já no final das suas considerações, V, Ex• ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Estamos cm meio,
ainda, nobre Senador.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não; pelo Regimento
V. Ex• já cstâ terminando.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Nilo, Senador, fal·
tom 20minutos. Ainda bem que o relógio da Mesa ni!o é o de V. Ex• I
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Eu até apelaria para a
Mesa jã que V. Ex• vai fazer uma toumit pelo mundo, no nontido de
conceder um adicional de tempo, porque vamos levar ~.11 pcrfodo
longo sem o debate, aqui, com V. Ex•
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O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Como silo raros os
momentos cm que temos oportunidade de concordar, reciproca·
mente, nós ratificamos a solicitação de V. Ex• c prolongamos o dis·
curso.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Raro nilo, quase
impossfvcll Mas V. Ex• estabelece uma diferenciação entre o
governador eleito pelo processo direto e o governador eleito pelo
processo indireto, achando que o escolhido cm eleição direta tem
melhores condições de desenvoltura c de independência para, no co·
lcgiado da SUDENE, reivindicar do Governo Federal a drenagem
de mais recursos para o Nordeste. Mas a realidade não é esta. Sem·
prc que vejo noticiário a respeito dos trabalhos do Conselho
Deliberativo da SUDENE nilo noto diferença alguma entre os
governadores que compuseram aquele colcgiado c foram eleitos pelo
voto dircto e os atuais. Todos eles têm o mesmo esplrito público.
Aliás, isso vem sendo reconhecido por todos menos por V. Ex•
Então, não vejo razão nenhuma de ordem de processo eleitoral a
estabelecer diferença de comportamento, O FINOR foi um grande
instrumento criado para o Nordeste, resolveu um problema
scriíssimo evitando, sobretudo, a atuação do intermediârio que era
responsável, segundo dizem, por cerca de 40%.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Excelência, nilo ê
isso Que está em jogo, no presente pronunciamento. V. Ex• talvez
não tenha percebido ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -Vou concluir o meu
aparte, dizendo o seguinte: as dificuldades existem não só no Nordeste, mas cm todo o Pais. A partir de dezembro do ano passado,
sobretudo, o Governo, tendo em vista a inflação importada e cm
decorrência das dificuldades internas, teve que estabelecer um plano
de contenção de despesas e este plano atingiu todo o Pais. O Esplrito
Santo, por exemplo, cstâ a braços com uma luta incessante em favor
da conquista de recursos para instalar o seu projeto siderúrgico.
Assim sendo, a situação que atualmcntc o Nordeste atravessa é,
proporcionalmente, a mesma situação que outras regiões do Pais
atravessam, também. Assim que melhorarem as condições de comba·
te à inflação, naturalmente que o Governo vai alocar mais recursos
para a região de V. EK•. Essa tem sido a luta das Bancadas, sem
discriminação de cor partidária, o que merece muito elogio. Discordo entretanto, de V. Ex• quando procura tirar ilações de ordem
político-eleitoral, com a qual pretende identificar as causas dessa
diminuição de recursos para a SUDENE.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Na verdade, a
situação do Nordeste não se deve a problemas conjunturais como
mia o caso especificado do combate à inflação.
A esse propósito nessa mesa-redonda transcrita pelo Jornal do
Commerc/o, jfi referido, do dia 2, o Professor Clovis Cavalcante,
Chefe do Departamento de Economia do Instituto Joaquim Nabuco
de Pesquisas Sociais, faz uma anâlisc da complexidade e pro fundida·
de das causas que prejudicam o Nordeste.
Diz ele, com muita oportunidade:
"Uma dessas pesquisas estima que os efeitos favoráveis
de politicas regionais são mais do que compensados por cfci·
tos nocivos de politicas nacionais como a politica de crédito,
de salários, cambial c comercial, que faz com que os recursos
que vêm para a Região sejam devolvidos e não utilizados
realmente cm termos reais dentro do Nordeste. Entilo, hã a
aparência de que o Nordeste está recebendo recursos
financeiros, quando na realidade esse~ recursos não ficam
aqui, eles são devolvidos, remetidos de volta através dos me·
canismos dessas politicas nacionais. Evidentemente, esse é
o preço que nós pagamos pelo fato de pertencermos n um
grande Pais, a uma Federação, cuja unidade t: umu coisu
notável. Mas, o preço talvez seja alto demais para uma
Regiilo pobre; para uma Região cujo nivel de renda está
muito abaixo da média do pais. Nós temos hoje umu renda
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per caplta que é a metade da renda brasileira. Isso significa
uma distimcin muito grunde, por exemplo, para São Paulo ou
para o Rio de Janeiro. Para a média do Brasil, a distância é
de 50% c imagine para o resto, para as fireas mais
desenvolvidas de Silo Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Esse tipo de coisa, acho que exige uma reação muito forte
daqueles que estudam c daqueles que agem sobre a realidade
regional para que não se tenha a impressão de que o Governo
auxilia o Nordeste, sem que o Nordeste pague nada por isso."
Aliâs, com esse propósito, recentemente esteve aqui, na Comis·
são do Polígono das Secas, o engenheiro Sebastião Barreto Campelo,
Secretário-Geral do CENOR, que apresentou dados realmente estarrecedorcs. Enquanto, há cem anos, a produção do Nordeste era de
65% do PIB nacional, hoje cstâ reduzida a 14,2% e a renda per caplta,
que era de 150% da nacional, hoje está reduzida a 39%.
O caso do meu Estado - Pernambuco - é quase desesperador
porque, cm 1910, Unhamos um or~amcnto equivalente ao de São
Paulo c, hoje, ele representa apenas 5% do daquele Estado.
O engenheiro Sebastião Barreto Campelo aponta tratamentos
discriminatórios com relação ao Nordeste c apresenta três exemplos
eloqUentes: Entre 1913 e 1955, as verbas aplicadas pelo DNOCS, no
Nordeste, atingiram um total de 4,5 bilhões de cruzeiros. Enquanto
isso, no Rio Gualba, para a sua regularização, gastaram-se 4 bilhões
de cruzeiros, cm 4 anos, isto em apenas um Estado. Portanto, gastou·
se cm 4 anos, cm um rio, em um Estado, o que se gastou no Nordeste
em 43 anos. Esse tratamento discriminatório para o Nordeste não
vem de hoje. Nilo estamos aqui interessados cm dividir o Brasil de
antes e de depois de 64, embora, depois de 1964, continuasse a haver
o mesmo tratamento discriminatório e injusto.
Eis outro exemplo, que foi apontado por aquele Engenheiro: O
orçamento da SUDENE, de 1973, foi de 186 milhões de cruzeiros.
Enquanto isso, na mesma época, os gastos com a Ponte Rio-Nitcr6i
e o Aeroporto Supersônico, duas grandes obras num mesmo Estado,
atingiram um total de 2,8 bilhões de cruzeiros, isto é, empregaram-se
recursos iguais ao que a autarquia do desenvolvimento gastará, num
perlodo de 16 anos, em todo o Nordeste.
Silo coisas desse tipo que mostram que, enquanto o Orçamento
da União, cm 1969, teve aplicações no Centro-Sul de cerca de 83%,
ao Nordeste, couberam apenas 6,9%. Por que esse tratamento? Será
que lâ é uma região despovoada? Lá habita cerca de um terço da
população brasileira. Portanto, não é passivei continuar havendo cs·
se tratamento discriminatório. Dir-se·á, talvez, que se têm carreado
muitos recursos para lfi, como se nós os estivéssemos recebendo c
não carreássemos também recursos para outras regiões.
O Sr. Mauro Benevlde<ó (MDB - CE) -V. Ex• me permite,
nobre Senador Marcos Freire?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) -Com toda satisfa·
ção, Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador
Marcos Freire, dois dados apenas para acrescer a esta relação que
V. Ex•, lucidamente, menciona na tarde de hoje, O primeiro desses
dados, nobre Senador Marcos Freire, é o seguinte: ria reunião rcali·
zada pela SUDENE, em Morada Nova, havia uma expectativa
muito favorável cm relação ao comparecimento de três Ministros de
Estado. Aquela cidade do sertão Jaguaribuno se engalanou para
reccpcionar os Ministros Alysson Paulinelli; Mârio Simonscn c
Rangel Reis. Pois bem, nobre Senador, nenhum deles- c os moti·
vos alcgudos podem até ser considerudos relevantes - compareceu
~ 207• reunião da SUDENE. Um dado que desejo citar, também,
aqui para V. Ex•: o Projeto Sertanejo, concebido pelos técnicos do
Governo, foi anunciado entusiasticamente pelo Excelentlssimo Senhor Presidente da República. Suu Excelência, mostrando-se scnslvel
às dificuldades vividas pelo Nordeste, deslocou-se para o Estado de
V, Ex•; foi a Recife c, cm agosto de 1976, assinou o Dccrcto·l~
instituindo o Projeto Sertanejo. E um dos artigos previa todo o
cronograma de desembolso parti aquele programa governamental.

~,
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Pois bom, nobre Scnudor Marcos Freire, mesmo com o Presidente da
Ropúblicu comprometido pessoalmente com o Projeto Sertanejo,
fazendo o seu lançamentc em pleno Nordeste, na grande cidade do
Recife, mesmo assim, dos cento c oitenta milhões previstos para o
e•ercicio de 1976, no dia 31 de dezembro daquele ano nenhum ccn·

I.

\:

tavo scqut!r hnvia sido liberado para o cumprimento daquele Projeto,

i.

I

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Isso já se tornou
rotineiro. Projetas-impacto que são anunciados nos quatro ventos,
prometendo a redcnç~o do Nordeste
PROTERRA,
POLONORDESTE, Projeto Sertanejo, - destinados a resolver
tudo c, no final, continuamos nn pior.
Podcrlamos citar, por exemplo, dados cstarreccdorcs, do relatório do Banco Mundial, aqui ontem invocados pelo ilustre Senador Evel&sio Vieira. São dados realmente acubrunhantes, que
mostram a situuçiio di11cii em que se encontra o Nordeste, mas a eles
não me rcicrirci, especificamente, não só por já terem sido versados
nesta Casa, mas pela exigUidade do tempo.

tl
I'

li

I

I

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc. Fazendo soar. a
cumpainha.)- Nobre Senador, o tempo de V. Ex• está a se esgotar,
dispondo de cinco minutos apenas para o término do seu pronunciamento.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Apelarin ao
Presidente, que é um nordestino, para que transigisse um pouco nos
dispositivos rcgulomcntares, a fim de que pudéssemos nos adentrar
um pouco mais em algumas referências que, pela sua importância,
revertem em favor de todos nós nordestinos e do próprio Brusil.
O Sr. Jo!lé Sorney (ARENA - MA) - V. Ex• permite um
aparte, nobre Senador?

O SR. MA.RCOS FREIRE (MDB- PE)- Darei, cm seguida,
o •parte, nobre Senador, Gostaria, apenas, de terminar as referências à palestra feita pelo engenheiro Sebastião Barreto Campelo,
porque hã um último dado que ele apresenta, sobre a descapitalização no Nordeste, que gostarlamos de apresentar. ti um assunto,
nliás, que tem sido versado nesta Casa e na Câmara dos Deputados,
desde legislatura anterior, mostrando que o problema ni!o é só a
: ' extinção desse desvio dos incentivos fiscais. H6 o problema do ICM,
outro instrumento sugador da riqueza nordestina. E ele, num outro
item, especifica o comi:rcio triangular cm que o Nordeste, - cuja
produção é sobretudo no sctor primário e de scmi-industrializados,
dedicando-se, sobretudo, à exportação na base dos preços competi·
ti vos internacionois -sofre uma dificuldade enorme ao comprar os
bens produz1dos no Sul do Pais, porque as empresas sulinas recebem
, um protecionismo. Então, nós vendemos a preços de mercado mas
compramos a preços protccionistas.
F.s1e ilustre engenheiro exemplifica com uma série de bens que,
se nós comprássemos diretnmcntc do exterior, como o exterior nos
' compm, suirin muito mais barato. Mas, cm ajuda à indústria do
Sul ... E tudo isso representa devolução de recursos nossos para ou·
tras regiões, de tal forma que ele chega a calcular que devemos
i1 trunsfcrir parn o Centro-Sul, no corrente ano, cm torno de 8 bilhões
1: de cruzeiros, ou scjn, uma vez e meia o que receberemos de incen..
~I tivos fiscais. ~ um mecttAismo de pol!ticas nacionais várias, as quais
i] coma que anulam. ou pelo menos, minimizam muito, os aspectos
· positivos do sistema de incentivos fiscuis,
,

1
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gruvc, porque nilo podemos pensar cm um Pais dessa magnitude,
com 30 milhões de habitantes marginalizados cm uma região diflcil,
sob o ponto de vista 11sico, Ocorre que a civilização industrial, hoje
chamada desenvolvimento industrial, cria, como efeitos negativos,
dois fenômenos de concentração de renda: um setorial e outro espa·
cial, que é o que acontece com o Brasil, como tem acontecido com
tooos os pulses do mundo, A primeira grande coisa que o Brasil fez
-c isso é importante em relação ao Nordeste- foi criar uma cons·
ciência nacional de que esse é um problema grave c que nilo é um
problema nordestino, mas nacional. Isso, nós fizemos, Tive oportuni·
dadc, talvc>. com certo orgulho, como muitos que estilo nesta Casa,
de ter participado dessa conscicntizaçi\o desde seus primeiros passos,
Em \959, um grupo de Deputados novos que haviam chegado à
Câmara começou a abordar o fenômeno das secas, pedindo que o
mesmo niio fosse visto apenas como um fenômeno flsico mas,
também, como fenómeno social, No Saara, nilo chove c nilo há
problema nenhum, porque Já ni!o tem gente, cntil.o o problema era o
homem. Essu visilo nova que começou a surgir determinou o Relatório Ramagem, a SUDENE, enfim, c tem determinado as várias pol!ticas deflagradas no Nordeste. Concordo com V. Ex• na análise global, mas tenho que discordar da sua visi!.o politica; por exemplo,
quando V, Ex• diz que depois de 1964 aumentamos o problema de
discriminação em rclaçilo à área, nilo corresponde à realidade dos
fatos. Po;quc, tivemos aquela fase inicial que podemos chamar "o
pcrfodo heróico" da SUDENE c, nessa ocasião, considero que foi
um erro de filosofia inicial - iá disse isso várias vezes, em Seminlírios - porque a concepção do Economista Celso Furtado, com
todas as homenagens que lhe devemos fazer, é que o Nordeste devia
ser uma economia estanque,
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Lembramos a V.
Ex• a advertência da Mesa.
O Sr. Jooé Samey (ARENA - MA) - Jtl vou concluir, mas
acho que isso contribuiu bastante para o debate. V. Ex• é que me
retardou na concessão do aparte; naturalmente, como no Nordeste
também existe a mesma concentração que existe no Pais, quer dizer,
V. Ex• é de Pernambuco, já olha também como um Estado pobre
como o Maranhão c V. Ex• me deixou por 6ltlmo lugar.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Que é isso, Ex"!

1

1

O Sr. Jo•é Sorney (ARENA- MA)- Senador Marcos Freire,
. V. Ex• está fazendo um discurso que é um misto de um discurso
, pol!tico c de um que realmente enfrenta o problema do Nordeste.
1

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - Somos pol!tico e
nordestino.

O Sr.Ju ..: S•mcy (ARENA- MA)- Nilo há dúvida quanto a
i"o. Em primeiro lugar, devo dizer que V. Ex• aprcscntu muito bem
o problen1u "'' Nordeste quando ufirma que ele nJo é um problcmu
conjuntural, mtts cstruturttl. Em segundo lugar, que ele é um dos
· mai.' ~ruvo:s problemtts do Br11sil c cu tenho afirmado que é o mais

O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Essa condescendência
que o Brasil deve ter com o Nordeste, Pernambuco deve ter com o
Maranhi!o,
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Pelo contrário,
mas V. Ex•, como Lfder do Governo, inclusive, podcrlí usar da
palavra pela Liderança c fazer as considerações que desejar.
O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Mas estou ajudando
V. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Estamos de pleno
acordo c sentimo-nos honrados com o seu aparte, apenas ficamos
angustiado pelo tempo,
O Sr. José Sll'lley (ARENA - MA) - Quero dizer é que a
partir de 1964, houve uma certa dinamização das politicas deflagra·
das sobre o Nordeste; passaram a funcionar os mecanismos do•
incentivos fiscais que nilo existiam na politica anterior a 64. A partir
duf, começamos a ter várias politicas de reforço ao proble01a do Nor·
deste que, evidentemente, atacavam a conjuntura, mas nilo
atacavam, de certo modo, a estrutura, porque para mexer nesta teremos que mexer no Brasil Inteiro; repetindo Jolo Aripino, terlamos
que criar uma barreira alfandegária para separar o Nordeste do Brasil inteiro. Nós nordestinos pagamos todos os nossos sofrimentOJ,
para manter esta Naçi!o unida c para manter a integridade nacional,
como temos feito até hoje, e manteremos, sabendo que este Pala nAo
vai terminur hoje, ele vai continuar, e que haveremOJ de chegar a
romper com esses dcsnfvcis regional•, para chegar a um poato,
Outro dia, •lO Ministério do Interior, tive u oportualdadc de oldcn-
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der essa tese que vou lançar no discurso de V. Ex• c que aqui no Parlamento ainda nno lançamos. Defendi que é uma tese com11m, da
qual temos participado todos, no longo do tempo. Acho que a politica do Nordeste ni\o pode se resumir s6 na rcivindicaçno de incrntivos fiscais.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Concordamos
plenamente.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Incentivo fiscal já cumpriu com sua etapa no determinado tempo. Por exemplo: desde o
momento que o Presidente Gcisel teve a coragem -para nós nordestinos- de instituir o FINO R, extinguir com aquele tipo que existia
de comissões pagas que espoliavam o Nordeste a partir dos incentivos fiscais, nós mudamos a politica do Nordeste, E hoje? S•: continuarmos com o FINOR na base dos incentivos fiscais, deveremos
olhar para o futuro. Quem silo os maiores acionistas do FINOR7
Silo as empresas do Centro-Sul. Porque a! que se concen:rr,m 90%
dos investimentos. O que vai acontecer? O maior acicnista d~
Nordeste vai continuar sendo o Centro-Sul, que é o maior detentor
das ações do FINOR. Enti!o, acho que, realmente,
cada vez que passa devemos aperfeiçoar nossas politicas, e é neste
sentido que nós nordestinos estamos com uma Bancada que nunca
tem desertado dessa função, sem politica nenhuma. Todos nós aqui
dentro desta Casa, nunca medimos posições partidârias. E acho que
ji\ chega o momento cm que devemos começar a reivindicar, jâ que o
dinheiro é do povo, que os incentivos fiscais silo retirados do
Imposto de Renda c vão para o Fundo, que este, cntilo, seja i>úb\ico;
ao invés de capitalistas do Centro-Sul- que passam a ser c:• maiores
acíonístas do Nordeste - que sejam empregados diretamcnte, ar
sim, pelo Governo, através de empréstimos a longo prazo que os empresas sejam capazes de amortizâ-los c possam nessa nova etapa,
cumprir com uma função em relação ao Nordeste. Da!, queria o
apoio de V. Ex• para esta nova visão, c ni\o ficarmos só reivindican•
do; que os incentivos foram partidos aqui, ali c acolâ. Nilo sou
contra os grandes projetas regionais - cu acho que, pum eles, o
Governo deve buscar outros fundos, mas esses, também, s~o fundos
públicos e nós não podemos manter, através do FINOR, hoje, também essa sua politica. Devemos começar a advertir o Brasil que não
queremos que os maiores acionistas do Nordeste sejam do CentroSul,
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Estamos inteiramente de acordo com o final do aparte do Sr. Senador José Sarncy.
!riamos, inclusive, referir a um trabalho recente, da autoria do
economista Francisco Oliveira. t;: o livro sob o titulo Elegia a uma
Rés Legião, em que ele traz, cxatamcntc, esse aspecto alienante da
politica de industrialização do Nordeste c após acentuar um aspecto
muito importante, c diz que a SUDENE scrâ um mecanismo de
destruição acelerada da própria economia regional nordo<tina, no
contexto do movimento de integração nacional mais amplo, o que
implica passagem da mais valia captada pelo Estado como imposto c
sua conversão cm capital entregue à grande burguesia do Ccnrro-Sul.
E, mais adiante, aquele notâvcl economista - cuja obra o.~tâ a
merecer um estudo dos mais acurados, até mesmo encontros entre
homens interessados, para uma reformulação de profundidade da po·
lltica descnvolvimcntista do Nordeste,- mostra cxatamentc que o
34/18 é um mecanismo de conccntraçi\o e centralização do capital, c
que resultou na transferência da hegemonia da burguesia internacional associada do Centro-Sul para o Nordeste, provocando uma
homogeneização monopolista do espaço económico nacional, c que
tal coisa ni\o se constituiu numa solução dos problemas do povo.
Realmente, é da maior importlincia c achamos que não >c pode
cuidar dos problemas do Nordeste sem procurar fazer com que os
trabalhadores venham ser, também, beneficiados por essa politica de
industrializaçdo. Nilo somente se alargando a oferta de tr~balho,
mas fazendo com que nquclc dinheiro - que representava dinheiro
do povo, destiní\do :11JS cofres du Na..;~o ·- niin v!1 pamr níl . ,·l1"'i dt·
alguns grandes grupos económicos deste Pais.
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Procuraremos concluir, Sr. i'rcsirlcntc, mas nao poder[amos
deixar de nos referir, e pedimos que V. Ex• dê como lidas as dccla·
ra~õcs feitas pelo Profei!or Leonides Alves da Silva, jâ referido, em
que ele afirma que, se nilo há condições de encontrar uma solução
pllra a SUDENE, é melhor ter a coragem de fcchâ-lu, a permitir a
grande ociosidade de seus técnicos, em evidente contraste com uma
rcgiilo subdesenvolvida e, cm conseqUência, carente de profissionais.
Evidentemente que S. E~• dramatiza. Temos defendido a
SUDENE, e vamos continuar a defendê-la. Temos 'defendido os incentivos fiscais de 34/18, e vamos continuar a defendê-los. Estamos,
porí:m, de pleno acordo com o Senador José Sarncy na parte cm que
é imprcscind!vel reestudar a pol!tica dcscnvolvimcntista do Nor·
deste. t;: preciso reformular as bases desse crescimento económico,
porque na verdade, a SUDENE nilo estll atingindo a finalidnde para
a qual foi criada, que foi, sobretudo, a de superar as desigualdndes
regionais, descentralizar a riqueza, melhorar as condições de vida do
seu povo, enfrentar os problemas de emprego que silo muito graves,
Concluindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cremos ser do nosso
dever como homem do Nordeste, levantarmos nossa voz que não en·
contra barreiras de ordem partidâria, - para, aqui, neste augusto
Plcnârio, defendermos aquilo que nos parece do mais alto interesse,
nilo apenas da Região que representamos, mas também do Brasil,
cujo desenvolvimento ni\o será alcançado som a ·redenção do Nordeste. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE REFERE O SR. MARCOS
FREIRE EM SEU DISCURSO:
A AGONIA DA SUDENE
Cont•mdentes as palavras do professor Lconides Alves da Silva,
no simpósio do CENOR, a respeito da SUDENE. Destaque-se bem:
nilo é um amador nem um politico que fala. Estes vivem em eterno
estado de desconfiança c aqueles, apenas, repetem recados realojados
para gâudio de grupos interessados, Silo declarações de um técnico
que exerceu na agência de desenvolvimento as funções de Dirctor
Regional de Plancjamcnto. Conhece, pois, a autarquia.
Seu depoimento é entristecedor: "Se não hâ condições de cncon·
trar uma solução para a SUDENE, é melhor fcchâ·la a permitir a
Brande ociosidade de seus técnicos, contrastando com uma Região
subdesenvolvida e, em conseqUência, carente de profissionais". t: um
quadro de ruínas c desesperanças que emerge da sua anãlise. Instituição congelada, sem funções nem orientações, esvaziada do poder
coordenador que um dia deteve, burocratizada em repartição
pública, verdadeiro calvilrio para os que buscam os recursos do
FlNOR, terra devastada após a subversão dos fins a que se destinavam os incentivos fiscais.
Nenhum nordestino poderll refletir sobre afirmativas ti!o
vulnerantcs sem se sentir profundamente frustrado. Pois a SUDENE
foi uma das grandes bandeiras erguidas no Nordeste, polarizando as
esperanças dos grupos empresariais, acenando com vida nova para
todo um universo de desempregados, plantando-se na paisagem
social, sofrida c jâ amargurada. como balizas rcvotucíon~rias para
uma redenção que tardava. Desde o jâ longlnquo ano de 1958,
ouando se iniciaram os estudos do Grupo de Trabalho para n
Desenvolvimento dn Nordeste auc gerariam o CODENO, e IORo
depois, a própria SUDENE, penscu-se ao longo da Região, sempre
esquecido e injustiçada, que a sun hora histórica havia sondo. Na
renlidade, só a ignorância ou n mil !C poderio desconhecer a grande
caminhada que se fez c o impacto transformador operado na
economia regional pela ação da autarquia. Falhos ocorreram o
teriam de ocorrer, porque n obra crn de homens e nilo de deuses.
Quando se espera, entretanto, que cssns Imperfeições scjum rctifica•
dns e a agência de desenvolvimento se instrumentalize, cada vez
mais, adequadamente, pura a realização dos seus ohjetlvos, ocorre n
famosa inversão de rumos, esvaziamento da filosofln Inicial, a upa·
gudu e vil tristeza dos dias ntuuis.
O remédio, porém, não é fechar a SUDENE. Isso seria a
C<~pitulucno final, a morte dn prOPriu cspcrançn norde1tina em
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restaura~

no quadro da rederaçao um tratamento justo, sem o qual
nao sobreviverA. Scrâ da obstinação c esplrito de luta das lideranças
politicaR, econômica•, sociais, de toda Região, que poderá •urgir o
movimento capaz de restP.urar a autarquia na sua rorçn c destinação.
Esta éumn batalha que o Nordeste não pode nem deve perder.
"UM DIAGNOSTICO DO MESMO NORDESTE
O severo e realista relatório do Banco Mundial, que publicamos

domingo, analisando a situação económica c social do Nordeste
brasileiro, nilo nos surpreende c nilo deve ter causado espécie às
autoridades rederais e nos estudiosos da regii!o. Infelizmente, tudo o
que ali está é absolutamente verdadeiro: a agricultura (de que vivem
6 milhões de pessoas) estagnou, O lavrador na o tem aceSRO l\ terra, a
tecnologia rural ê primitiva, a e•trutura agrária caracteriza-se pela
conccntraçi!o fundiãria (4% dos agricultores silo proprietários de
SO% das terras) c a metade dos trabalhadores agrlcolas tem
remuneração inferior a 50 dólares por ano. A esses dados deve-se
acrescentar este outro: enquanto a população regional cresce
anualmente à taxa de 2,5%, a oferta de emprego agrlcoln aumenta
1%.

Nessas circunstâncias, é fAcil concluir que ocorrerão dois
fenômenos paralelos: intensificar-se·!\ a migração para "' grandes
cidades c outras regiões do Pals c aumcntarao o desemprego e o
número de pessoas que viverilo da economia de subsistSncia.
ConseqUência desses dois fatos, que a rigor silo um só, elcvar·se·â o
grau de mis~ria das populações rurais c também a prcssilo demográfi·
ca sobre Recife, Fortaleza e Salvador, a qual em seguida se refletirA
, sobre os grandes centros industriais do Sul, os quais, na atual
i conjuntura, jâ nilo podem dbsorver como no passado essa mão-de·
! obra desqualificada. Tal q~.adro, de si desolador, torna-se mais grave
quando se atenta para a circunstância de o Banco Mundial dizer, em
i seu relatório, que "surpreendentemente o sctor manufntureiro
; também estA estagnado cm termos de participação sctorial, apesar
! das macicas injeçõcs de capital feitas pelo artigo 34{18".
:
Em seu estudo - encomendado pela SUDENE -, diz ainda o
~ lllRD que os problemas nordestinos não poderão ser resolvidos com
: a adoçilo de medidas de urgência ou mediante "projetas de
' impacto", que, afirma o documento, "silo fáceis de elaborar e justi·
1 ficar, mas simplesmente nüo os tocam". Note-se, em abono da tese
! do Bnnco Mundial, que o POLONORDESTE falhou devido ~ difi·
:cu Idade de encontrar projetas economicamente viâveis; parte dos rc·
icurso.1 elo PROTERRA foi absorvida na construçilo de estradas na
,Amazônia, deixando-se à margem a modernização da agricultura
ínordestina, e os programas de colonização do INCRA, inclusive
'com recursos do próprio BIRD, ficaram limitados, no Maranhão, a
'muito pouco.
; O diagnóstico do Banco Mundial, que coincide com aquele que
sempre fizemos nestas colunas, conclui dizendo que muito pouco se
Ifez no Nordeste, embora muito se tenha querido fazer pela rcgiilo. O
:,primeiro pnsso que se seu foi o diagnóstico, acertado nliAs, das
·causas da pobreza: a dependência de grande parte da população do
:que produzia para vender nas feiras c auto-abastecer-se; depois, a
'idéia engenhosa dos incentivos fiscais (distorcida pela concentração
C:xcessi,·a em alguns projetas industriais nilo geradores de empregos,
nem utilizadores de mat~ria-prima regional); por fim, a grande ilusao
da Transamazànica.
O documento do Banco Mundial, infelizmente, apenas aflora
soiuçiles, c ainda assim de maneira tfmlda e teórica: realizar a
reforma agrAria, pois as terras ICrteis da Zona da Mata nüo estilo
ocupadas devidamente; promover uma polltleu de crédito racional
oara permitir industrlalizuçilo continua c ordenada, geradora de
;mprego•. Ao Indo disso, dtl-sc maior atenção i\ educação c ao
•reparo do homem nos n•pecto" de so(ade, nliment,.ão c ndequuçilo
êcnicn à nova rculidude industrial c agrlcoln.
Se o diagnóstico do BIRD ~ dcsossomhrado, suas soluçiles
cilb teóricas. O que o Nordeste precisa é que o governo tome
.• ,n.<•:i1ncla de estar diante de uma região-problema, que desafiou

I

!rlminl~trru;õe! sem contn, Todo!! c('lnh~c'!m c concordum com ns
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mudanças que se devem introduzir na região; todavia, apc'los essa
concordância não basta se não se colocarem à frente dos órgi!os
responsáveis pela execução das reformas homens que conheçam os
problemas da região c estejam dispostos a atacA-los- c nilo amigo.•
pollticos. f: preciso, al~m disso, reformular a estrutura da SUDENE
dando-lhe nova vida c nilo a esvaziando, como se fez depois do
decisilo de construir a Transamazóniea com a transferência, para o
Ministério do Plancjamento c outros órgãos federais, de muitas de
suas funções. O Nordeste precisa ser tratado como problema
prioritário nocional especifico, e nilo como uma simples área a mais
a desenvolver, como se seus problemas fossem os de tantos outras
regiões.
O retrato feito pelo Banco Mundial ai está. Corajoso,
verdadeiro e real. f: o retrato do mesmo Nordeste que a Rcvoluçilo
encontrou em 1964, um Nordeste que nilo mudou simplesmente
porque ficamos na supcrlicie dos problemas, imaginando que
pequenas ehamin~s de fAbricas sem estrutura eram a solução para
situação tilo grave- histórica c socialmente."
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU
CARDOSO NA SESSÃO DE 5·10·77 E QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS·
TERIORMENTE:

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o se·
guintc discurso.)- Sr, Presidente, Srs, Senadores:
Por du~s vezes, na ~ltima semana, ocupamos a atenção do
Senado para verberar a omissão e a açilo de órgãos públicos que não
estão assistindo aos que estilo lutando contra a depredação c a morte
de recursos naturais de nosso Pals.
Relatei, para o Senado, a omissão dos poderes p~blicos diante
da descarga dit\ria de vinhote que uma usina de Santa Maria faz no
rio ltabapoana e que matou toda a vida do rio c, hoje, o ltabapoana,
o rio de lindas paragens, de margens maravilhosas - que corre
mansamente, atravessando as planlcies capixaba e do Norte flu·
minense para se lançar no Altãntico- hoje é um rio morto,
Também denunciei o caso da tentativa de o Governo do nosso
Estado tentar desapropriar uma reserva florestal, no Norte do meu
Estado: a reserva de Santa Lúcia, entregue à proteção c aos estudos
de um cientista de porte nacional e internacional que é o Dr. Au·
gusto Ruschi.
Quanto ao primeiro, nilo temos noticia de providência nenhuma
de órgão algum do Governo. O rio está morto, e permanecerá morto.
Nas suas âguus, hoje, ao invés dos cardumes de peixe c da vida dos
seres pequenos que nelas habitavam, gesta-se a vida dos insetos, a
vida dos mosquitos que, cm nuvens, atormentam as populações ri·
beirinhas que habitam ao longo do seu curso.
Com relação ao outro assunto, Sr. Presidente, cu havia co·
municado à Casa que seguia daqui, na sexta-feira, para me incor·
porar à camvana que ia levar a Augusto Ruschi o apoio de algumas
consciências brasileiras que se preocupam com a guerra conservacio·
nisto que se trava entre os depredadores da natureza c aqueles que a
conservam a todo preço e a todo custo.
Sr. Presidente, nilo alcancei mais a caravana, mas me desloquei
para Vitória, em busca dos carros da caravana que se deslocara do
Rio de Janeiro, com um ônibus e vinte carros, levando um abaixo·
assinado contendo dez mil assinaturas de apoio, de solidariedade à
cumpanha uli chefiuda por Augusto Ruschi.
N~o mnis encontrei a caravana, porque julgava que ela fosse
suir do Rio de Janeiro no sábado, e eln saiu sexta·feira, ~ noite,
quando ld aindn n~o me encontrava.
Mas, Sr. Presidente, levei minha solidariedade a Augusto
Ruschi, que ~•o 1: de hoje, é de quando eu era Deputndo Estadual, é
de quando fui Deputado Federal e hoje quando sou Senudor, Minha
solidariedade é indefcctlvel, innmovlvcl c irredutlvcl. Desde os
primeiros dias do meu mandato ati: hoje, conservo-me nn mesma
posiç~o. Ao seu Indo, defendendo oquclu reserva, um micromundo
de uma flore< ta Imensa que jd existiu no pussudo, n rcscrvu florestal
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do norte do rio Doce, uma dus coi~as mais maravilhosas que a natu ..
reza criou e que o homem desmanchou com o machado c com o
fogo. Hoje, o Sr. Governador do meu Estudo quer desapropriar esta
reserva pura passá-la par:~ o Instituto Florestal do Espirita Santo,
que não preserva coisa alguma e tem, no seu dossiê, um projeto de
urna empresa pura pluntur palmito naquele lugar. Jã confessou o Sr.
Governador que queria despachur desfavoravelmente a pretensão da
PALMITEC, mas as noticias veiculadas silo outra~.
O certo, Sr. Presidente, é que, como disse o poeta, aquela luta
contra a reserva florestal, que trouxe perplexidade ao Brasil, parece
que nilo resiste ante a nossa gula pelo palmito, que é também uma
gula indisfarcável, e muitos proferem, ao invés dos velhos troncos, os
plácidos eremitas sorrindo no riso em flor das parasitas, ao invés
disso, preferem cultivar o palmito e comê-lo no fim de oit<l a dez
anos.
Seria mais elegante, e como diria o nosso Eça, mais chique,
comer o palmito a ter que entrar floresta a dentro e contentar-se no
adensamento dos galhos caídos, das lianas, dos Jfquens das begônias
e das Samambaias e de toda a vegetação das dicotiledônous e das
monocotíledôneas que se debruçam sobre os cursos d'água, sobre a~
pedras, sobre os troncos velhos caidos; proferem esses apreciadores
devorar a gran do palmito que aquelas florestas viessem a produzir.
Sr. Presidente, quero, encerrnndo o assunto, dizer que todos nó~
sabemos, homens deste Pais, que, quando a reserva ê: federal, ela é
violentada às vêzes, embora haja alguém que ainda respeite: mas,
quando ela passa para órbita estadual, ela é desrespeitada flagrante·
mente, porque ninguém respeita o Estado c sempre tem um apaniguado do Governador do Estado que, depois de invadi-la, recebe um tí·
tulo de propriedade e ali permanece. Foi assim no meu Estado, em
todas, e serâ mais uma vez em Santa Lúcia. Então, quando ela passa
para o município, ó depredada e dizimada, não há quem a respeite
mais, porque a autoridade, quanto mais diminui, menos poder coere/•
rIvo ela tem sobre os infratores.
Sr. Presidente, quero crer que uma reserva, uma reserva que sei
desde o meu tempo de Deputado Estadual, que pertencia ao Museu
Nacional, que o Sr. Governador tenta desapropriar para incorporá·
la ao património do Instituto Estadual de Florestas, nilo para preser·
var o que ali existe, e que ostenta o resto de floresta que o Espírito
Santo pode oferecer ao passante, no itinerante, ao viajar, que passar
por aquelas plagns e quiser ver os velhos jequitibâs, as velhas
pcrobas, os velhos jucurand{Ls, as cerejeiras, as canelas, o anjico e
todas as nossas madeiras e encontrar ali, naauela reserva norestal,
representantes desses espécimes, c que o homem jâ acabou com o seu
machado e com a sua caixa de fósforo.
Sr. Presidente, quero deixar aqui consignado que é irredutivel
minha solidariedade ao no"o biólogo, o Dr. Augusto Ruschi. Ele
não é homem do MDB, ele é Presidente da ARENA, e foi candidato
por este Partido nus eleições passadas, dirige e superintende a politi·
cn da ARENA naquela área, na região Norte do Estudo. Ele disse, c
um jornal do Rio de Janeiro noticiou, que continua a luta porque:
"o Estado vive num mar de lama em conseqUência da
corrupção dos homens que o govc:rnítm,''
Por esta doclurnção, o Governudor quer processá-lo. O
Governador já recebeu essas diatríbes, essas objurgutórius de muitos
homens que assim se referimm uo Governo do Eslltdo, F.. dentre
esses muitos hll até, aqui, Senadores que também se referiram ao Go·
vernador de maneira descortês.
Pois bem, ele ugora ameaça o biólogo ni\o mais de tomar a
reserva, mus dr::: proccssít-lo ror injúria, por difumução e por c;,llúniu.
Sr. Presidente, para tcrmmnr, quero registrar novamente a mi·
nhn solidariedade, pois certo de que todll a consciência da Casa, está
com o Dr. Augusto Ruschi, que de[ende desnrmudo, ele sozinho,
urna reserva que o Estudo quer invmlir, ni\n pura conservar us 600
orquídeas que nn!'l·~:crm w·:1:1 !!ptl::: (''' ,,~,n nos vdhol: troncos du.
nort:slu, lllU~ pura tir;lr a~ i)J"quíi.lt.:il~·. lh:rruhar as úrvorcs. o Estudo
quer modilicar o fwbitut tlayud:1s nnrcs c daqueles animai:;; ele quer
é plnntur palmito mesmo.
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Entilo, registrando o fato, o Dr. Augusto Ruschi ganhou um cdi·
toriul de primeira página do O Globo, do Rio, de ontem.
As palavras de exaltação i\ atitude de Augusto Ruschi, valem
como uma consagração de sua luta.
O editorial do O Globo fixa o meridiano étnico da disputa e
mostra em palavras de estimulo, a Oama que hoje simboliza Augusto
Ruschí.
Eis o magnífico editorial do O Globo sobre a resistência magnífica de Augusto Ruschi que é um símbolo dos que lutam contra a
poluição, contra a derrubada, contra a destruição desse patrimônio
inestimável que silo nossas florestas remanescentes:
"MOBILIZAÇÃO ECOLÓGrCA
Admitimos como discutlveis, em princípio, os aspectos
jurídicos, politicas e de pressão económica que envolvem a
rumorosa disputa em torno da reserva biológica de Santa
Lúcia, no Espírito Santo, onde o Governo do Estado rcivindi·
cn n propriedade e o uso de um trecho considerável e encontrou a combativa oposição do naturalista Augusto Ruschi,
agora acompanhada de uma legião de adeptos.
Entretanto, a defesa ecológica dessa área, de rara riquoza na nora e na fauna, coloca-se acima de qualquer dúvida.
PreservA-la de um destino predatório, ainda que sob a justifi·
cação de respeitáveis aproveitamentos econõmicos, deixa de
ser uma cruzada pessoal do Professor Augusto Ruschi, para
assumir as dimensões de matéria do extremo interesse conser·
vacionista brasileiro.
Está em causa um dos últimos redutos da outrora por·
tentosa floresta atlântica capixaba, onde se abrigam mais de
20 mil espécies de !mores e plantas, e incnlculãvel número de
pássaros e outros animais. Certas variedades, quer do mundo
animal ou vegetal, somente sobrevivem nessa reserva brbsi·
leira, e liquidá·las da face da Terra equivaleria a dissipar uma
herança de Deus. Só na famflia das orqufdeas ali se cncon·
Iram 600 espécimes diversos.
E não se trata apenas de uma extraordinária riqueza pa·
trimonial no campo da botânica e da zoologia. Em Santa
Lúciu há vasto material à disposição dos cientistas para
pesquisas acerca de doenças transmitidas por animais ou, ao
contrário, de soluções medicinais que podem ser buscadas no
reino da nora e da fauna. O Prof. Ruschi - biólogo,
agrônomo, pioneiro da ecologia no Brasil e ainda advogado
- participa dessas pesquisas c agora mesmo o seu incomparável conhecimento dos beija-flores está levando a importantes verificações sobre o singular regime cardíaco do
pássaro, com passiveis resultados para a saúde humana.
Não l1â de ser portanto nos limites áesse tesouro ecol6·
gico que o Governo do Espírito Santo deva cogitar de plantar
palmitos, eucaliptos, ou fazer qualquer coisa, mesmo sob os
auspícios do seu Instituto Estadual de Florestas, que signi·
fique a derrubada de árvores preciosas ou o sacriflcio de ele·
mentos incomuns da fauna,
O Brasil é um país onde a natureza tem sido impiedosa·
mente agredida, no Espirita Santo como nos demais Estados.
Possulmos poucos e mal defendidos parques nacionais.
alguns deles - a exemplo do de lguaçu, objeto recente de
uma grave denúncia - profanados por posseiros, madeirei·
ros, caçadores etc, - e outros nem sequer demarcados, só
existindo legalmente na intenção das autoridades.
A mobilização ecológica deflagrada pelo episódio de
Santa Lúcia vnle, antes de tudo, como uma tomada de cons·
ciência, em termos mais clamorosos, contra tudo o que rcpre•
senta agressilo il naturczn brasileira. Certamente, precisamos
precaver-nos de excessos c desbordamentos que acabem por
conrundir toda ocupuçno da terra para exploraç~o de ativi·
dades económicas, sobretudo industrtais, com iniciativas
predutórias. A prescrvnçi!o ecológica c as exigências do desen·
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volvimento nucionnl podem conviver perfeitamente, delimitadas por fronteiras racionais c sclctivas.
A guerra conservacionista do Espfrito Santo parece sugerir que os Estados, geralmente, nilo são a competência indicada para resguardar os parques nacionais de pressões e concessões de boa fé que os ameaçam na esfera regional. A
Uniilo reuniria melhores condições de avaliação, de imparcla·
lidade c de resistência para incumbir-se dessas salvaguardas."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a este homem que está defcnden·
do a reserva florestal, c de que os jornais de Vitóna, aumcnta<los pcla gamela do Governo, não dão nenhuma noticia, nilo lhe dilo cobertura alguma, não lhe dão a possibilidade de defesa, pois bem,
chamam-no de "naturalista". Sr. Presidente, este moço foi objcto de
uma comunicação que fiz ao Instituto de Pesquisas da CIBA na
Sufça, cm Basiléa, quando visitava aquele Instituto. E cu disse ao
cientista que estudava os protozoários, que silo os rcsponsllveis pelo
Mal de Chagas ou a xistossomosc:'"Sr. Cientista, há no meu Pais um
biólogo que descobriu; na Venezuela, dentro da floresta nmazóniea,
uma espécie de cascudos que devora o hospedeiro intcrmcdiãrio das
parasitas cujas cercárias são responsáveis pela csquistossomosc. Ele
descobriu o devorador do hospedeiro intermediário do sch/stosoma
mansonl, o causador desse flagelo que dizima populações inteiras. O
caramujinho que dá nas pedras, nessas águas todas que estilo infcs·
tando o l"tc de Minas Gerais c o meu Estado. Municlpios inteiros
infestados pelo mal. Portanto, é um biólogo que, no dia em que os
laboratórios do mundo tomarem conhecimento dessa sua desce·
berta, poderã ser um dos grandes defensores do mundo, porque silo
alguns milhões de brasileiros dizimados pelo csquistossomose, esse
mal endémico que assola grandes extensões do interior do nosso Pafs.
O Sr. Helvfdlo Nunes (ARENA- PI)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Helvídlo Nunes (ARENA - PI)- Nobre Senador, com
esta brevíssima intervenção, desejo apenas formular votos no sentido
de que, embora processando o Cientista, seja inteiramente prescr·
vada a Reserva de Santa Lúcia. Muito obrigado.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - AgradeÇo o
aparte de V. Ex• Essas palavras, partindo do Lfder do Governo, silo
altamente estimuladoras. Estou de acordo com V. Ex• Que proccs·
sem, se for o caso, por extravasamento de linguagem o Sr. Augusto
Ruschi, mas que deixem intacta a Reserva de Santa Lúcia, que ele hã
38 anos acalenta, todas as manhãs, passeando entre aqueles velhos
troncos, aqueles caminhos úmidos, a água rolando das montanhas
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de Santa Tereza através dos líquens, através das samambaias, através
das avencas, das bcgônias daquela floresta de sombras, Sr. Presidente, a fim de que ele possa tran,fcrir no Brasil de amanhã, pelo
menos, uma reserva onde se preservaram no nosso tempo, animais c
vegetais que o Governo do Esrírito Santo quer acabar.
O Sr. Itamar Franco (MDD- MG)- Permite V. Ex•, nobre
Senador Dirceu Cardoso?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não,
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Pedi este aparte para
cumprimentar V. Ex• pelo seu pronunciamento mas, como que uma
pequena retificnção, se me permite o nobre Lfder da ARENA, é a de
que se preserve a reserva, mas que não se processe o Cientista.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES} - Muito bom o
aparte de V. Ex• Ele está agindo sozinho com aquele poder, o poder
desaçaimado do Governo, que não tem a critica de um jornal, todos
os jornais estão a favor, porque se refocilam na gamela do dinheiro
do Governo do meu Estado, tiram o quanto querem do Governo do
Espírito Santo.
Estou de acordo com o nobre Senador Itamar Franco que
conhece aouela zona c diz que se deve preservar aquela reserva mas
não se processe o Sr. Augusto Ruschi.
O Sr. lfelvldloNune•(ARENA- PI)- Permite V. Ex•?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Helvfdlo Nunes (ARENA- PI} -Todos ouvimos c cu,
absolutamente, não fiz qualquer insinuação no sentido de que o
Cientista seja processado; apenas coloquei o problema fundado c es·
cudado na primeira parte do discurso de V. Ex• em que, se apenas
essas duas alternativas existem que, pelo menos, a segunda seja
atendida.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradc,o o
aparte e encerro as minhas considerações esperando, Sr. Presidente,
que num processo seja citado como testemunha. Estou certo de que
vou ser testemunha. Vou depor, vou levar as minhas informações, os
meus dados e os meus conhecimentos sobre a Reserva de Santa
Lúcia, de quando era Deputado Estudua I c, hoje, como Senador,
para ser a resistência moral à sanha e à gula do Instituto Estadual de
Floresta.<, acionado por um Governador que quer retirar de um
biólogo de renome nacional e internacional a única reserva que tcmos em nosso Estado, miniatura da massa florestal que o nosso Estado teve e que só Deus poderâ repor nos sêculos porvindouros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- {CRE)

(9mombros)

(1 5 mombro•)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Presidente, Je"' Freire
Vice·Presldente1 Orestes Qu,rcia

Pra\iden1e: Magalhóe\ Pin!C!
19.Vice·Prrrsidttntoz Saldanha Dor:ti

Suplentes

Titulares

29·Vico·Prosidonhu Ntth.on CarMiro

ARENA

1. Braga Junior

1. Jené Freire
2. Ruy Santos
3. lenoir Vergas
4. Jorbas Passarinha
5. Lourival Ba'ptista
6. Accioly Filho

2. Virgllio Tóvoro
3. Osiros Tehceira
4. Oomlcio Gondim

MDB

1. Lázaro Barbozo
2. Cunha Limo

l. Franco Montara
2. Orestes Quércia

3. Nelson Carneiro

Auiste:nte: Daniel Reis de Souza - Ramal675
Reuni6es1 Quintas·feiras, às ll100 horas
Local! Sala 1'Cióvis Bevilàcqua"- Anexo U- Ramal 623

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA- (CME)

Svplen!e>

Titulorus

ARENA

1. Magalhães Pinto

1. Accioly Filho

2. Al•xondro Ca1to

2. Fausto Cc~telo 4 !lranc:n

3. Virgílio Távorcr
4. JossO Freire
5. Arnon do Melio
6. Saldanha Der>i
7. Jbse Sorney

3, Helvfdio Nun"~
4. Domicio Gondim

5. Jarb•n Pnssarlnho

6, luiz Cavaltontc

8. João Calmon

9. Augu,to Franco
IO. Otto l6hmann

MOS

(7 membros)

1. Marcos Frcir,
2. Paulo Brouord
3. Roberto Saturnino

1. Oanton Joblm

COMPOSIÇÃO

2. Gílvan Rocha

Prosidentez Jarbas Passarinho
Vice·Presidonte, luiz Cavalcante

Suplentes

Titulares

3. Itamar Fronco
4. loite Cho~<~es
5. Nc:l~on Carneiro

ARENA
1, José Guiomord
2. Murila Paraíso
3. Virgi\io Tóvoro

1. Milton Cobro\
2. Domicio Gondim
3. Arnon de Mello
4, luiz Cavalcante
5. Jarbas Passarinho

Ass.iuonhs: Cândido Hippertt- Ramol6?6
Reuniõ,s: Terças·feiros, Os 10:30 horo!i.
locah Solo "Rui Borbosa"- Anexo 11-· Kamois 621 e /'lê

MOS
1, Gilvan Rache

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSÃO DE SAÚDE- {CS)

2. Franco Montara

(7 membros)

Assistenteo Ranoldo Pacheco do Oliveira- Romo\306
COMPOSIÇÃO

Reuniões: Quartas·feiras, às 10:00 lloras

local! Sala "Rui Barbo:r.a"- Anexa 1\- Ramais 621 e 716
Presidontt~: Ruy Santo'
Vico•Prosidontez Altevll' l.,at

COMISSÃO DE REDAÇÃO- {CR)
(5 membros)

Presidente, Adalberto Sena
Vice-Presidentlh Helvldio Nunes

Sup\onfl\

Titulares
ARENA

1. He\vldlo Nunes

I. Virgllio Tóvora

2. Otto Lohmann

2. Arnon de Me\lo

3, Saldanha Oorzl

ARENA
1, Ahovir leal

1. Solàonha Dotti

2. Ruy Santo:

2. Uollvio Coelho

3. Cotf,te Pinheiro

3, O!lre1 Tt"i~oiro

4.

Fausto Ccu.tolo·Bronco

S. lourival Baptista

MOS

3. Jarbas Pa11arinhv

MOS

1. Danton Jabim

Suplante'

Titulares

COMPOSJÇÀO

1. Dirceu CardoJO

l. Adalberto Sena

1. Beniomim Forr1h

2. Gi:van Rocha

2. Cunha limu

2. Adalberto Sono
Assiifentoz Mario Catmen Cas1ro Souza- Ramal 134
RouniOesz Quintas·felros, às 12z00 horas
l.ocolz Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal623

f,~$l'ih~Mh.•J

l6do Fnrreira da Rocha - Ramat312

Rl'!uniOe!.J Qulntas·feiral, tn 11:00 horas
loc:'ol: Solo "Rui Barbosa"- Anol(o 11-- Ramais 62l.., ;'1t'.l
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C.OMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

Sexta·felra 7 5475

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PÚBLICAS- (CT)

(7 membros)

(7mombras)

COMPOSIÇÃO
Presidente, Milton Cabral
Vice~Presidonte, Augusto Franco
Titulares

ARENA
1.
2.
3,
4.
S.

Jos' Gulomard
Vasconcelos Torres
Virgllio Tdvora

COMPOSIÇÃO
'Prosidontoo lourlval Bapdata
Vice-Presidonte, Alexandre Costa

Suplentes
1. Alexandre Costa

Titulares

2. Braga Junlar

Augusto Franco

1. Alexandre Coita
2. lulz Cavalcante
3. Braga Junlor
4. lourlval Baptlata
5. MaHaal.oao

Milton Cabral
MOB

1. Adalberto Sono
2. Benjamim Farah

Suplentes
ARENA

3. Dinarte Mariz

1. Agenor Maria
2. Dirceu Cardoso

1. OHo lohmann
2. Toat6nio Vil ola
3. Wilson Gonçalvea
MOB

1. ··evandro Carreira
2. Eveldlio'Vioiro

Assistont01 lAdo Forroira da Rocha- Ramol312
Reuni6e11 Quartas~feiras, às9a00 horas
lacaio Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC)

1. lclzara larbaza
2. Roberto Satumlno

Auiatontoo Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reuniões, Terças·feiras, àt 10100 horas
lacaio Sala ''Rui Barboaa"- Anexo 11- Ramah 621 e 716

•(7 membros)

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUeRITO

COMPOSICÃO
Prosidontoo Benjamim Farah
Vice-Prosidente• Lonoir Vergas

Titulares

ComisiOes Temporárias

Suplontos
ARENA

Chof01 Ruth do Souza Coatra
lacaio Anexo 11- T'rrea
Tolofoneo 25·8505- Ramal303
1) Comisa6os Temporórias para Projotoa da Cangresaa Nacional
2) Comisaõoa Tompordriaa para AprociaçOo do Votas
3) Comiu6os Especiais o delnqu6rito, o
~) Comiuaa Miata do Projeto do lei Orçamontória (art. 90 da Roglr..entG
Comum).

1. Alexandre Casta
2. Gustavo Capanema
3. MaHas loóo

1. lenoir Vargas

2. Accioly Filho
3. Augusto Franco

4. Heitor Dias
5. Saldanha Derzi
MDB
1. Benjamim Farah

1. Dantan Joblm
2. ldzoro Barbaza

2. Itamar Franco

Auiltontoo Sónia Andrade Peixoto - Ramal307
Reuniões, Quintasefelras, às 9,00 horas

Assistentes de ComisiC}et, Haroldo Pereira Fernandts - Ramal 674,
Aliou do Oliveira - Ramal 67~, Cloldo Maria 8. F. Cruz - Ramal ~98,
Mouro loposdoSd- Ramal310.

1

Localz Sala 'Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 o 716

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANt:I'ITES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 19n
HORAS

nRÇA

HOI!.\5

S A L AS

ASSIS:ENTE
-~

09100

C.P.

CI.dVIS Bl!VII.ICOIUA
IWDal • t2l

C.l!fDIDO

C,A,R,

CLOVIS BEVIIJCQUA
RAmal - 62l

LEDA

09•l0

c.s.P.c.

HUY BARPOSA
Ro.mah - 621 • 71

SONU

C,A,

CI.dVIS BJ!VIIJCQUA
Romal. - 62l

CI.IUDIO

CI.dVIS BJ!VII.ICQUA
62l

CLEIDE

HUY BARBOSA
Romaio • 621 • 716

CANDIDO

RUY BARBOSA
•Rai!,Ai.D "' 621

RONALDO

C.R,B.
QUAR~A

c.s.N.

S A L AS
RUY BARBOSA

cosu

C,B,C.
C,D,Po

ASSISTEN~B

LEDA

CLClVIS BEVIIJCQUA
RAmal .. 6!!3

MARIA
HBLBUA

c.M.E,

HUY BARBOSA
R&.ma1a - 621 o 716

RONALDO

C,B,

HUY BARBOSA
Roma1o - 621 o 716

DANIEL

12100

t

71

C,L,S.

CI.dVIS BBVII.ICQUA
IWDal - 623

D.l!fiBL

c.s.

HUY BARBOSA
Romau - 621 o 711

LEDA

CI.dVIS BBVII.ICQUA

MARIA
CAJOO!M

ll100

c.c.J
10100

Ramo) •

10:00

Ramaia - 621 e 716

10ol0

QUINTA

RONALDO

lOolO

09100

ASSISTENTE

C.T.
lOoOC

HOP..IS

SA.LAS
HUY BARDOSA
1\o.maia ... 621 a 716

C,R,

Romal. - 62l
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ANO XXXII- N• 121

SÁBADO, 8 DE OUTUBRO DE 1977

BRASlLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -A TA DA 168• SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE
1977
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
J.Z.l - MensaKem do Senhor Preoldente da Repdbllca

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
- N• 232/77 (n• 377 f77, na origem), referente ao Projeto
de Lei da Câmara n• 57/77 (n• 3.293-Bf77, na origem) que
dispõe sobre a inspeção e a fiscalizaçilo obrigatórias do sêmen
destinado à inseminação artificial em animais doméstico~. e dâ
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei
n• 6.446, de 5 de outubro de 1977.)
1.1.1- A>loo do Chefe de Gabinete do Ministro de Estado
dao Comunicações
- N• 1.983/77. encaminhando informações daquele
Ministério a respeito do Projeto. de Lei da Câmara n• 37/77
(n' 72-C/75, na Casa de origem), que dispõe sobre obrigatoric·
da de de indicadores no chamado "Telefone Medido".
1.1.3- Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
- Oficio n• S/9 /77 (n• 24-PMC/77, na origem), do
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao
Senado cópias das notas taquigrâficas e do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário n• 81.078, do Estado de Silo Paulo, o qual decla·
rou a inconstitucionalidade do Decreto n• 10.304, de 29 de
dezembro de 1972, do Município de Silo Paulo.
-Projeto de Lei da Câmara n• 75/77 (n• 1.155-D/73, na
origem), que acrescenta dispositivos it Lei n• 3.577, de 4 de julho
del959.
- Projeto de Lei do Senado n• 22/77, que suprime o
art .. 93 e seu parágrafo Onico, da Lei n• 5.988, de 14 de dczem·
bro de 1973.
-Projeto de Lei do Senado n• 237/76, que dispõe sobre o
ensino obrigatório, cm todos os cursos jurídicos do Pais, da
disciplina "Direitos Humanos Fundamentais".

-Oficio n• S/18/77 (n• DEG/GG/805/77. na origem), do
Sr. Governador do Estado de Silo Paulo, solicitando autori·
zação do Senado Federal para contratar empréstimo externo no
valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), a ser
cfctuado junto ao "The Bank of Tokio Ltd", destinado a
execução das obras pela Companhia do Metropolitano de Silo
Paulo.
1.2.4 - Comunlcaçio
-Do Sr. Senador Wilson Gonçalves, que se auscntarâ do
Pais.
J.l.S - Requerimento
- N• 388/77, de autoria do Sr. Senador Agcnor Maria,
solicitando a retirada, cm carãter definitivo, do Projeto de Lei do
Senado n• 264/76, de sua autoria, que estabelece limite para
reajustamentos de aluguéis cm locações residenciais.
1.2.6- Dlscunos do Expediente

SENADOR OTAIR BECKER - 6()9 aniversArio da intc·
graçilo do Município de Mafra ao Estado de Santa Catarina.
Realização de concurso regional de produção de feijão preto,
promovido pela Cooperativa Regional Agrícola Norte·
Catarinense, sediada cm Mafra- SC. Transcurso do 5()9
aniversário da criação da cidade de Silo Carlos- SC.
SENADOR EVELÁSIO VIEIRA - A reformulação da
politica salarial adotada pelo Governo Federal, para uma
melhor distribuiçi!o da riqueza nacional.
1.2.7- Requerimento
- N• 389/77. de autoria do Sr. Senador José Lindoso, de
dispensa de interstício c prévia distribuição de avulsos para o
Projeto de Rcsoluçilo n• 87/77. que autoriza a Prefeitura Muni·
cipal de Ma naus- AM, a elevar cm CrS 7.098.139,00 (sete
milhões, noventa c oito mil, cento c trinta c nove cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada, a fim de que figure na Or·
dcm do Dia da scssilo seguinte. Aprovado,
1.2.8 - Comunlcaçio da Presidência
- Convocuçno de scssilo cxtraordinCtria a realizar-se, hoje,
ils 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa, c
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transferência para as 19 horas, da sessão conjunta anteriormente
convocada para as 18 horas c 30 minutos,

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n• 2/77 (n• 2.071-B/76, na
Casa de origem), que declara feriado nacional o dia 12 de outu·
bro. (Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado
n• 306/76,) Votaçio adiada para a sessão do dia 13 do corrente,
nos termos do Requerimento n• 390/77, após usar da palavra o
Sr, Senador Dirceu Cardoso,

Outubro de 1977

-Projeto de Resolução n• 88/77, que autoriza o
PROCAPE - Programo Especial de Apoio à Copitolizoçi\o de
Empresas - Autarquia vinculada à Sccrctârio do Fazenda do
Estado de Santo Catarina - o realizar operação de crédito de
CrS 4.004,100,00 (quatro milhões, quatro mil c cem cruzeiros).
Dlscuuio encerrada, tendo sua votação odiada por falto de
quorum.
1.4-LEITURA DEPARECéR
Referente à seguinte matéria:

-Projeto de Lei do Senado n• 306/76, do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, que considera feriado nacional o dia
consagrado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.
(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Câmara
n• 2/77 .) Dlsc:ull!io adiada, em virtude da aprovação do Requeri·
menta n• 390/77.

-Projeto de Lei dn Câmara n• 84/77 (n• 4.071-B/77, na
Casa de origem). que concede promoção, pelo principio de bravura, ao 2•-Sargcnto do Exército Sílvio Dclmor Holenboch, adaptando o emento ao texto do Projeto (rcdaçilo final.)

-Projeto de Lei da Câmara n• 78/77 (n• 3.294-C/77, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rcp6bli·
ca, que concede pensão especial a Nair Viana Cal'é, vitima de
torpedcamento do navio Afonso Pena, durante a Segunda Gucr·
ra Mundial. Aprovado, Ã sanção.

SENADOR FRANCO MONTORO, como Lider
Solicitando da Mesa providências necessárias para esclarecimento de medida, imposta por funcionârio do censuro federal,
impossibilitando a publicação de discursos pronunciados por
S. Ex•, no Senado Federal, em semanário pertencente à
Arquidiocese de Silo Paulo.
SENADOR EURICO REZENDE, como Lldcr Considerações sobre o discurso do Sr, Franco Montoro.

-Projeto de Lei da Câmara n• 79/77 (n• 3.444-B/77, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli·
ca, que concede pensão especial a Amarina de Loyola Pessoa.
Aprovado. Ã sanção.

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

FALA DA PRESTDtNCIA - Referente à solicitação do
Sr. Franco Montoro c o seu encaminhamento à consideração do
Sr. Ministro da Justiça, para esclarecimento dos fatos mencionados por S. Ex• cm discurso,

-Projeto de Lei dn Câmara n• 84/77 (n• 4,071·8/77, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli·
ca, que concede promoção, pelo principio de bravura, ao
SENADOR LEITE CHAVES- Aspectos de dispositivo da
2• Sargento do Exército Srtvio Delmar Holcnbach. Aprovado. Ã
Lei n• 6.435, de 15 de julho de 1977, que dispõe sobre entidades
Comissão de Redação.
de previdência privada, c di\ outras providências. Mensagem do
-Requerimento n• 362/77, do Sr. Senador Lourival Senhor Presidente da República, submetendo ao Congresso Na·
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, cional, projeto de lei modificando o art, 42 da referida lei.
da conferência proferida pelo Ministro Ncy Braga, na Escola
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Encaminhando à
Superior de Guerra, no dia 22 de setembro de 1977, Aprovado.
Mesa requerimento solicitando informações no Poder Executivo
-Requerimentos n•s 383 e 384/77, do Sr. Senador Murilo a respeito da situação das empresas de transporte aéreo.
Paraíso e outros Srs, Senadores e da Comissão de Educação e
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Declarações de
Cultura, solicitando a realização de sessão especial do Senado Federal destinada a homenagear Edson Arantcs do Nascimento. diretor de empresa francesa de consultoria mineral referente ao
Aprovado, após usarem da palavra no encaminhamento de sua oferecimento de tecnologia para cxploraçilo do potássio de
Carmópolis, no Estado de Sergipe,
votação os Srs. Senadores Evelâsio Vieira c Italfvio Coelho.
SENADOR MAURO BENEVIDES - Inauguração, no
-Projeto de Lei do Senado n• 40/76, do Sr. Senador próximo dia 12, do Campanilrio da Catedral de BrasUia.
Mauro Bcnevides, que dispõe sobre o processo de fiscalização
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do
Poder Executivo c os da administração indireta, (Apreciação MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
preliminar da constitucionalidade.) Votaçio adiada por falta de
l-ATA DA !69• SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE
quorum, após usarem da palavra no encaminhamento de sua
1977
votação os Srs. Senadores Mauro Bencvides, Otto Lehmann c
2.1 -ABERTURA
Franco Montoro,
2.2- EXPEDIENTE
-Projeto de Lei do Senado n• 125/77, do Sr, Senador
l.l.1- Requerimento
Nelson Carneiro, que amplia os efeitos da Lei n• 3.577, de 4 de
julho de 1959, para que a isenção nela prevista alcance os
- N• 391/77. de autoria do Sr. Scnudor Eurico Rezcndc,
sindicatos, nas condições que especifica. (Apreciação preliminar de urgência, para o Projeto de Resolução n• 92/77, que autoriza
da constitucionalidade c juridicidade.) Votação adiada por falta o Governo do Estado de Silo Paulo a realizar operação de
de quorum.
empréstimo externo no vulor de USS 20,000,000.00 (vinte
-Projeto de Resolução n• 82/77, que autoriza a Prefeitura milhões de dólares) para aplicação na Companhia do
Municipal de Rio Branco do Sul (PR) a elevur em Metropolitano de Silo Paulo- METRO.
CrS 6,538.123,65 (seis milhões, quinhentos c trinta c oito mil,
2.3- ORDEM DO DIA
cento c vinte c três cruzeiros c sessenta e cinco centavos) o
-Projeto de Rcsoluçilo n• 81/77, que autoriza a Prefeitura
montante de sua divida consolidada. Dlocuuio encerrada, tendo
Municipal de Fortaleza (CE) a elevar em CrS 1.340,998,51 (um
sua votação adiada por falta de quonmr,
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milhão, trezentos e quarenta mil, novecentos c riõvcnta c oito cruzeiros c cinqUenta c um centavos) o montante de sua divida
consolidada. Aprovado, À Comissão de Rcdaçilo.
- Projeto de Resolução n• 87/77, que autoriza u Prefeitura
Municipal de Manaus- AM, a elevar cm Cr$ 7.098.139,00
(sete milhões, noventa c oito mil, cento c trinta c nove cruzeiros)
o montante de sua divida consolidada, Aprovado. A Comissão de
Redução.
2.4- MATf:R1AS APRECIADAS APOS A ORDEM DO
DIA
-Projeto de Resolução n• 92/77, cm regime de urgência,
nos termos do Requerimento n• 391/77. lido no Expediente.
Aprovado. À Comissão de Rcdaçilo.
- Rcdaçilo final do Projeto de Resolução n• 81/77,
constante do primeiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos
termos do Requerimento n• 392/77. À promulgação.
- Rcdação final do Projeto de Resolução n• 87/77,
constante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos
termos do Requerimento n• 393/77. À promulgação.
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2.5- DISCURSO APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Festividades ocorridas
nos Municlpios de Guaçul c de São Mateus, no Estado do Esplri·
to Santo.
2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na sessão de
30·9-77.
4- MESA DIRETORA

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 168• SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDENCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E JOSt LINDOSO
;IS 14 l/ORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:
Adalberto Sena- Altevir Leal- Braga Junior- José Lindoso
-Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- Petrônio Portella
- Mauro Benevides - Agcnor Maria - Cunha Lima - Lourival
' Baptist:l - Ruy Santos - Eurico Rezende - Itamar Franco Magalhães Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia - Otto
Lchmann- Lázaro Barboza - Osircs Teixeira -Italfvio CoelhoMendes Canalc- Leite Chaves- Evclllsio Vieira- Otair Bcckcr.
i

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número
rcgirncnlal, dcclnro aberta u sessão.

PARECERES
PARECER N• 747, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Oficio
"S" n• 9, de 1977 (Oficio n• U • P/MC, ll+-77, na origem), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, en·
caminhando ao Senado Federal cópias das notiStaqulgráOcas e
do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos
do Recurso Extraordinário n• 81.078, do Estado de São Paulo,
o qual declarou a Inconstitucionalidade do Decreto n• 10.304,
de 19 de dezembro de 1971, do Munlclplo de Sio Paulo.
Relator: Senador Oito Lehmann

Pura os fins previstos no art. 42, VII, da Constituição, o Senhor
Presidente do Supremo Tribunal Federal enviou ao Senado cópias
das notas taquigráficas c do acórdão proferido por aquela Alta Corte
É lido o seguinte
nos autos do Recurso Extraordinllrio n• 81.078, do Estado de Silo
Paulo,
o qual declarou a inconstitucionalidado do Decreto
EXPEDIENTE
n• 10.304, de 29 de dezembro de 1972, do Municlpio de Silo Paulo.
Narram as notas taquigráficas que o recorrente, autuado por lnMENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPúBLICA
nação ao Código Nacional de Trânsito, ao apresentar defesa escrita,
Restituindo autógrafos de Projeta de Lei sancionado:
foi informado de que teria de recolher n importância de Cr$ 10,00,
sem
a qual o recurso não seria protocolndo. Para livrar-se de tal
N• 232/77 (n• 377/71, na origem), de S do corrente, referente
no Projeto de Lei da Câmara n• 57, de 1977 (n• 3.293- B/77, na exigência, sob n alegação de restrição ao seu direito de ampla defesa,
origem), que dispõe sobre n inspcção c n fiscalização obrigatórias do impctrou e lhe foi concedido mandado de segurança, mas o acórdão
somem destinado à inseminação artificial cm animais domésticos, c recorrido reformou a sentença concessiva de primeira instância.
lrrcsignado, o vencido interpôs recurso cxtraordinltrio, com fun·
dd outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.446,
damcnto no urtigo 119, III, letra "a", da Constituição Federal, sob o
deSde outubro de 1977)
argumento de ofensa ao artigo 153, § 15, da CF, porque a exigência
AVISO DO CHEFE DE GABINETE DO MINISTRO
constitui restrição ao seu direito de defesa, ao art, 8•, XVII, "n", da
OE ESTADO DAS COMUNICAÇ0ES
CF, c nrts. 2• c 115, do§ 1•, do Código Nacional de Trânsito, tendo
N• 1.983(77, de 4 do corrente, encaminhando informações cm vista que o Municlpio de Silo Paulo nilo teria competência comdnqucl'c Ministério n respeito do Projeto de Lei dn Câmara n• 37/77 plementar ou supletiva pura legislar sobre o trllfcgo e trânsito na via
(n• 72- C/75, nu Cusu de origem), que dispõe sobre obrigatorieda- terrestre c, finalmente, porque a taxa de expediente tem caril ter tributário.
de de indicadores no chumudo "Telefone Medido".
Acompanhando o voto do eminente Relator, Ministro Thomp(ii Cornis.rao de Economia.) son Flores, o Pretória Excelso, cm sessão plcnltria, conheceu do rc·
O Sr. 1•-Secretário procederá à leitura do Expediente.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç~o 11)

5480 Sábado 8

curso c lhe deu provimento declarando a inconstitucionalidade do de·
creto impugnado. porque não há que .<e falar em preço público, mas
em taxa. E tnxu cujo .. quantum•• nilo foi fixado em lei, mais cm simples decreto do Poder Executivo Munici~al.
Pelo exposto, co.1Statada a obediência aos aspectos formais
preceituados pelo artigo 116 da Constituição, e tendo em vista o que
determina o urt. 42, Vll, da Carta Magna, combinado com o art.
100, li, do Regimento Interno do Senado, formulamos o seguinte
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PARECERES N•s ?49 E 750, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• ll, de 19.
"suprime o artiKo 93 e aeu pariiKrafo dnlco, da Lei n• S.
14 de de~embro de 1973",
PARECER N• 749, DE 1977
Da Comissão de Consíltulçio e Justiça
Relator: Senador Wllaon Gonçalves

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 91, DE 1977
Suspende a execuçio do Decreto n• 10,304, de 29 de dezembro del972, do Munle!plo de São Paulo.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. ~ suspensa. por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
em 2 de outubro de 1975, nos autos do Recurso Extrnordinãrio
n• 81.078, do Estado de São Paulo, a execução do Decreto
n• 10.304, de 29 de dezembro de 1972, do Municlpio de Silo Paulo.
Sala das Comissões, em 5 de outubro de 1977.- Dlllllel Krleger, Presidente - Oito Lehmann, Relator - Nelson Carneiro Wilson Gonçalves - Orestes Quércla - Helvldlo Nunes - Heitor
Dias - Cunha Lima - ltallvlo Coelho.
PARECER N•748, DE 1977
Da Comlssio de Educoçio e Cullura, sobre o Projeto de
Lei da Cimara n• 75, de 1977 (n• 1.155-D/73, na orlaem),
que "acrescenta dispositivos à Lei n• 3.577, de 4 de Julho de
1959".
Relator: Senador Ruy Santos
I. O nobre Deputado Francisco Amaral, atunlmente Prefeito
de Campinas, cm São Paulo, apresentou à Câmara dos Deputados,
em 1973, um projeto de lei que "dispõe sobre a renovação automâti·
ca de certificados de entidades tilnntrópicns pelo Conselho Nacional
de Serviço Social". E diz na sua Justificação:
"Tem sucedido que as entidades, uma vez constitulda~
na forma das exigências legais, solicitam ao Conselho Nacio·
nnl de Serviço Social o seu certificado de entidades tilan·
trópicos para exibi-lo no órgão previdenciãrio e assim obter a
isenção; mas ficam meses e até anos à espera de que tal do·
cumento seja liberado. E enquanto niio ocorre a liberação, as
entidades, apesar de constituldas legalmente e emborajâ este·
iam prestando regularmente os serviços para os quais foram
criadas, ficam sujeitas às contribuições previdcnciãrias, jâ
que o lN PS tem entendido que o direito somente é exercitâvel
a partir da expedição do mencionado certificado."
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A Câmara porém, o aprovou, através de emenda do Plenârio ao
Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. E, com isso, até
a ementa do projeto foi alterada.
2. O projeto, com a votação aprovada pelo Plent\rio da Câmara
dos Deputados merece aceitação. E a lei fica quase nos mesmos ter·
mos da em vigor. A mais, apenas que o certificado terâ a sua valida·
de reconhecida a partir da data da entrada da petição, a não ser que
tenha baixado cm diligência para ser juntado comprovante, passando a ser desta data.
O meu parecer é, desse modo, favorâvel ao Projeto de Lei da
Câmara n• 75,de 1977.
Salvo melhor juizo.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1977. - Joilo Calmon,
Presidente - Jluy Santo•, Relator - Evel,slo Vieira - Heitor Dia•
-Adalberto Sena- Otto Lehmann •

De autoria do nobre Senador Luiz Viana, veio à consi•
desta douta Comissão o presente Projeto de lei que visa a re·
artigo 93 c seu parãgrafo único da Lei n• 5.988, de 14 de de
de 1973, que regula os direitos autorais, e dá outras providênci
O texto, que se pretende revogar, dispõe:
"Art. 93. A utilização por qualquer forma ou
so que ni!o seja livre, das obras intelectuais pertence
domlnio público depende de autorização do Conselho
nnl de Direito Autoral,
Parágrafo único. Se a utilização visar a lucro,
ser recolhida ao Conselho Nacional do Direito
importância correspondente a cinqUenta por cento
caberia ao autor da obra, salvo se se destinar a fins di
caso em que essa percentagem se reduzi rã a dez por ce.
Na sua justificativa, o eminente autor do Projeto a
pronuncia:
"Salta aos olhos que somente por um equivoco p
ia ter exigido que os editores pagassem direitos autor•
obras caldas no domlnio público. Pagamento qu.
representar um percentual sobre os direitos a que teri
o autor. Calculo que nem sempre deverâ ser fácil, poi
gro alcançar quais os direitos autorais que seriam p•
Apóstolos, autores da Blblia, a Homero ou a Dan•
que ao absurdo soma-se o ridlculo.
No momento em que o próprio Governo de
esforço benemérito para baratear livros, !entanto cr
tos de leitura no povo brasileiro, não é compreens
desnecessariamente, se sobrecarregue o livro com
que não atende a nada c não obedece a qualquer tra
vidajurldica e cultural do Pais."
A matéria assume especial relevo, não só pelo seu aspec
co-eonstitucional, mas, também, porque envolve assunto di
te ligado à difusão de obras de real interesse para a cultura d·
A norma do citado art. 93 e seu parAgrafo único, na s
terística sui gener/s, não homenageia nem fortalece o prece
do nos arts. 153, § 8•, c 179 da Constituição. Além disto,ª
na sua essência, uma inusitada forma de desapropriação po.
reta e sem indenização, quando, na verdade, autoriza a per•
vantagem pecunit\ria de um direito autoral, que desaparte•.
rem as obras caldo no domlnin comum, ou que, se porvent
a ressuscitar, pertenceria aos herdeiros ou sucessores dos r·
autores.
Como desdobramento dessas considerações cabe indaga
to do referido artigo 93 e parâgrafo não se choca, clara me.
regra universal do artigo 649 do Código Civil, que, assim,"'
"Art. 649, Ao autor de obra litert\ria, cie·
artística, pertence o direito exclusivo de reproduzi-h
§ I• Os herdeiros e sucessores do autor goz•
direito pelo tempo de 60 (sessenta) anos, a contar
seu falecimento .
§ 2• Se morrer o autor, sem herdeiros ou sue•
o 2• grau, a obra cairt\ no domlnio comum.
§ 3• No caso de caber a sucessão aos filhos,"
ao cônjuge do autor, não prevalecerá o prazo d·
direito só se extinguirá com a morte do sucessor."
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Ora, a nosso ver, há contradição entre os dois artigos, acima
invocados, porquanto se, nos casos previstos, u obra cai no domlnio
comum, não nos parece !feito ou posslvel que se criem condições e se
estabeleça participação financeira para a sua reedição, que pode ser
realizada por qualquer um,
No dicionário Caldas Aulete, encontra-se a definição da
expressão "domínio comum: o direito de propriedade que sobre uma
coisa é atribuldo a qualquer pessoa, sem exclusividade" (vol. n, 3•
edição, pâg. 1145),
Segundo é corrente, os bens considerados do domlnio comum
silo aqueles de uso comum do povo, insuscctlveis de constituir pro·
pricdadc particular, ou que se acham fora de comércio, tendo por
isso o caráter de inalienáveis.
No caso, conctui·sc, sem maior esforço, que a inovação cons·
tante do texto revogando importa numa verdadeira revivivência do
direito autoral relativo a• obras de há muito caldas no domlnio
comum, com a agravante de reverter, cm forma de percentagem, não
em favor de herdeiros ou sucessores dos autores, mas de uma cnti·
dade especial, ou seja, o Conselho Nacional de Direito Autoral, o
que assume, do ponto de vista jurídico, a caractcrlstica de imposto
ou contribuição obrigatória.
Sob o prisma da execução da medida concebida no citado artigo
93, é de se ressaltar a dificuldade prática de sua utilização, princi·
palmcntc no que se refere a obras pertencentes a autores estrangeiros
editadas inicialmente no exterior, hipótese cm que, data ven/a, se nos
afigura mais discutlvel ainda a faculdade de renovar ou ressuscitar
um direito que originariamente nasceu fora do território brasileiro,
quando, então, a lei nacional não poderia alcançã-lo.
Por fim, como alega, com propriedade, o ilustre Senador Luiz
Viana, a cobrança dessa percentagem sobrecarrega desnecessariamente o custo do livro e não se harmoni~a com a tradição jurldi·
ca c cultural do Pais.
Por estas razões, consideramos o projeto em apreço constitucional c jurídico, e nos manifestando, no mérito, pela sua aprovação,
solicitamos nos termos do art. 160, item I, letra "a", que sobre a
matéria seja ouvida, também, a ilustrada Comissão de Educação c
Cultura, a quem compete emitir parecer referente à cultura cm geral.
fi o nosso parecer, salvo melhor juizo.
Sala das Comissões, li de maio de 1977. - Accloly Filho,
Presidente, cm exercício- Wilson Gonçalves, Relator- Nelson Car·
nelro- Leite Chaves- Helvidlo Nunes -ltallv1o Coelho- Dirceu
Cardoso- Heitor Dias- Oslres Teixeira- Otto Lehmann.
PARECER N• 750, DE 1977
Da Comluio de Educaçio e Cultura
Relator: Senador Oito Lehmann
Por sugestão da douta Comissão de Constituição c Justiça, foi
remetido à apreciação desta Comissão, nos termos do art. 160, item
I, letra a, do Regimento Interno, o presente projeto, de autoria do
ilustre Senador Luiz Viana, que propõe a revogação do art. 93 e seu
parãgrafo único, da Lei n• 5,988, de 14 de dezembro de 1973, queregula os direitos autorais, c dá outras providências.
Os dispositivos, cuja supressão é sugerida, dispõem, tcxtualmen·
te:
"Art. 93. A utilização por qualquer forma ou processo
que não seja livre, das obras intelectuais pertencentes ao
domlnio público depende de autorização do Conselho Na·
cional de Direito Autoral.
Parágrafo único. Se a utilização visar a lucro, deverá ser
recolhida ao Conselho Nacional do Direito Autoral importância correspondente a cinqUenta por cento da que caberia
ao autor da obra, salvo se se destinar a· fins didáticos, caso em
que essa percentagem se reduzirá a de~ por cento."
Inspirado cm vibrante artigo do saudoso jornalista Carlos
Lucerda, publicado no Jornal do Brasil, de li de março do ano cm
curso, sob o titulo "O perigo de legislar sobre o que não se conhece
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ou o Direito Autoral como fonte de controle do pensamento'', e
atendendo, certamente, ao apelo nele feito, segundo o qual"há de ha·
ver, em alguns dos poderes da República, quem seja capaz de retificar tais erros", o eminente Autor da proposição, acolhendo as
"eloqUentes c elucidativas" considerações contidas nesta publicação
a qual anexa à sua justificativa, assim afirma: "Salta aos olhos que
somente por equívoco poder-se·ia ter exigido que os editores pagas·
sem direitos autorais sobre obras caldas no domlnio público.
Pagamento que deverá representar um percentual sobre os direitos. a
que teria direito o autor. Cálculo que nem sempre deverá ser fácil,
pois não logro alcançar quais os direitos autorais que seriam pagos
aos Apóstolos, autores da Blblia, a Homero ou a Dante. Vê-se que
ao absurdo soma-se o ridlculo".
E prosseguia: "No momento cm que o próprio Governo
desenvolve esforço benemérito para baratear livros, tentando criar
hábitos de leitura no povo brasileiro, não é compreensível que,
desnecessariamente, se sobrecarregue o livro com um ônus que não
atende a nada c não obedece a qualquer tradição na vida jurídica c
cultural do Pais".
Em seu bem fundamentado parecer, o ilustre Relator da Comissão de Constituição e Justiça faz ver que as normas contidas no
art. 93 e seu parágrafo único da lei reguladora dos direitos autorais,
não se compaginam com os preceitos constitucionais que asseguram
a independência da publicação de livros de qualquer licença da autoridade c a liberdade das ciências, letras c artes. Representam mesmo,
na sua essência, "uma inusitada forma de desapropriação por ·via
indireta c sem indcnização, quando, na verdade, autorizam a
percepção de vantagem pecuniária de um direito autoral, que desapareceu por terem as obras caldo no domlnio comum, ou que, se
porventura viessem a ressuscitar, pertenceria aos herdeiros ou sucessores dos respectivos autores".
Entende, ainda, aquele órgão técnico que os citados dispositivos
conflitam, tambéin, com a regra universal do art. 649 do Código Civil, não. sendo licito, pois, "que se criem condições c se estabeleça
participação financeira" para a reedição de obras que caíram no
"domlnio comum", reedição que pode ser realizada por qualquer
um, vez que sobre essas obras o direito de propriedade é atribuído,
sem exclusividade, a qualquer pessoa, são bens insuscetíveis de
constituir propriedade particular, e, portanto, incomerciávcis c
inalicnâvcis.
No tocante à execução das medidas, que " projeto cm boa hora
visa a revogar, cabe ressaltar, por outro lado, sua inadmissibilidade,
mandando reverter sob a forma de imposto ou de contribuição
compulsória, para um órgão ministerial, um percentual arbitrado
sem qualquer critério.
A dificuldade de sua execução prática torna-se, porém, maior
ainda no caso de obras pertencentes a autores estrangeiros editadas
inicialmente no exterior, hipótese cm que, como muito bem notou a
ilustrada Comissão de Constituição c Justiça, se figura mais discutlvcl a faculdade de renovar ou ressuscitar um direito que ori·
ginariamentc nasceu fora do território brasileiro, quando, então, a
lei nacional não poderia alcançâ-lo.
A essas iazõ·cs de ordem jurídico-legal é de se acrescentar que a
exigência da cobrança daquele percentual onera, sem qu~lquer justificativa, o custo do livro, indo, assim, de encontro à tradJçilo cultural do Pais.
Na realidade, os livros, quer como instrumentos de trabalho,
quer como fontes de prazer espiritual, são os grandes meios de
elaboração, difusão c conservação da cultura, c um dos mais poderosos instrumentos de sua democratização.
Entendidos como obras de pensamento e de sensibilidade. rcpre·
sentando os grandes elos de aproximação entre a escola c a vida, ou
quando marcados pelo valor, importância ou originalidade, não po·
dcm os livros, assim criados para a posteridade c paru a glória, ficar
sujeitas, além de seus inimigos naturais, a que se refere o saudoso
mestre Fernando de Azevedo, a cerceamentos e restrições legais,
quando sabemos que, ao Governo incumbe, por todos os meios ao
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seu alcance, promover u expansão da cultura, fazendo com que o IV, Titulo 11, da Constituição Federal, opinou pela sua tramitação,
povo se achegue, cada vez mais, às suas verdadeiras fontes.
"à falta de óbice de natureza constitucional c jurídica",
Pelos motivos expostos, a Comissão de Educação e Cultura
No mérito, malgrado seus altos propósitos, entendemos que a
matéria está superada e atenta contra expressa determinação da
opina pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1977. - J oiio Calmon, legislaçilo cm vigor,
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Eveláslo VIeira - Adalberto
Está superada porque, de acordo com a reforma do currlculo do
Sena- Ruy Santos - Heitor Dias.
Curso de Graduação, que passou a ser semestral, o estudo do Direito
Constitucional compreenae dOIS semestres: um dedicado à Tcor~a
PARECER N• 751, DE 1977
Geral do Direito Constitucional e, outro, ao Sistema Constitucional
Da Comlsaio de 'Educaçio e Cultura, aobre o Projeto de Brasileiro.
Lei do Senado n• 237, de 1976, que "dispõe sobre o ensino
Na primeira parte, ao lado do estudo sobre a estruturação c
obrigatório, em todos os curaos jurldlcos do Paio, da disciplina regime de governo, os alunos têm a oportunidade de estudar os
"Direitos Humanos Fundamentais".
capitulas referentes aos Direitos Politicas c Direitos Individuais,
Relator: Senador Oito Lehmann
sendo que, nestes últimos, silo explanados os temas concernentes aos
O presente projeto volta à esta Comissão, em virtude da direitos explicitas c impl!citos, c sua classificaçilo,
aprovação do Requerimento n• 286, de 1977, do ilustre Senador
Acresce que, nos governos dcmocrãticos, pouco variam entre si
Franco Montoro, apresentado nos termos do artigo 350, combinado as delcarações de direitos. Dai por que estudar uma delas é
com a al!nea "b" do artigo 310 do Regimento Interno do Senado examinar, por assim dizer, as outras todas, Como se sabe, a atua!
Federal.
Constituição Brasileira, como as anteriores, ao enumerar os direitos
Inicialmente, observo que houve equivoco ao ser considerado fundamentais, não pretende ser exaustiva ao estabelecer os trinta c
meu voto como sendo vencido, e declarado o do ilustre Senador cinco parágrafos do art. 153. Na realidade, além desses direitos
Evelãsio Vieira, como vencedor.
explicitamente reconhecidos, a própria Lei Magna admite existirem
Na verdade, foram colhidos dois votos que aprovaram meu outros "decorrentes do regime e dos principias que ela adota, c os
parecer c dois que acompanharam o combativo Senador pelo Estado quais implicitamente reconhece" (CF. art. !53,§ 36). Seja como for,
de Santa Catarina.
o que é certo é que os alunos do Curso de Direito estudam, cm
O voto do digno Senador Itamar Franco, segundo o disposto no decorrência do atual currl~ulo, o indispcnsãvcl acerca dos direitos
§ 8• do artigo I53 do Regimento Interno, por ser S. Ex• autor da pro· cujo objeto imediato é a Liberdade: aqueles direitos cujo objeto
posição, não poderia ser computado, devendo sua presença ser imediato é a Segurança, e os direitos cujo objcto imediato é a
consignada para o efeito de "quorum".
Propriedade. Estas três categorias de direitos fundamentais silo de tal
Assim, foi oportuna a volta do projeto a esta Comissão, uma modo abrangentes, que dcsnecessãrio se torna sua elcvaçilo a uma
vez que com a votação empatada ni!o poderia ser encaminhado ao categoria de disciplina escolar, sobretudo tendo-se cm vista a
plenário.
redução do Curso de Direito de 10 para F 1emcstres (de cinco para
A matéria vem a esta Comissão para os efeitos do artigo 310 do quatro anos).
Regimento Interno e, nesse preceito, se lê na letra "d" que a diligên·
Acresce que, de acordo com a atual disposição das cargas horãcia também é feita para preenchimento de formalidade essencial.
rias, os professores do chamado Direito Constitucional I, com 90
Diante disso, verifico que continuo Relator da matéria, pelo que horas-aulas, aproximadamente, desenvolvem duas umdadcs ac seu
passo a emitir Parecer que, se aprovado, deverá constituir o Parecer programa sobre o Sistema Constitucional Brasileiro: uma referente
desta Comissão (art. !53 do Regimento Interno).
aos Direitos Políticos e outra sobre os Direitos Individuais, além llc
De autoria do ilustre Senador Itamar Franco, o projeto visa a lecionarem sobre Igualdade, Legalidade c Proteçilo judiciária.
incluir, obrigatoriamente, em todos os cursos jurldicos do País, o
Por sua vez, os Professores de Direito Constitucional !I costu·
ensino dos "Direitos Humanos Fundamentais", considerado como
"disciplina" curricular, tendo como conteúdo pragmAtico os prin· mam iniciar seus programas com o estudo sobre Direitos c
cipios insertos na Occlaraçilo Universal dos Dirc1tos Humanos, na Garantias, diferenças entre ambos, variedade de garantia cm função
Declaração Americana dos Direitos • c Deveres do Homem c no dos regimes politicas e dos direitos protegidos, garantias sociais, poli·
Direito Constitucional Brasileiro, referentes aos direitos c garantias ticas e jurídicas e garantias gerais c especiais.
Cumpre lembrar ainda que os dtreitos humanos fundamentais
da pessoa numana, bem como os fundamentos das Convenções intersilo estudados também, embora com menos ênfase, cm outras
nacionais relacionados com a proteção dos Direitos Humanos.
Depois de observar que, "cm nosso Pais, constitui fundamento matérias dos cursos jurldicos como, por exemplo, no Direito Interna·
histórico do Direito Constitucional Brasileiro, o respeito aos princl· cional Público (o homem perante a comunidade internacional pios e garantias ligados aos direitos do homem, os quais têm sido Direito à Liberdade Individual, à salva~uarda da saúde e da vida
consagrados cm nossas Cartas Politicas como verdadeiros direitos humana; à Proteção do trabalho intelectual e mdustrtat; a Condições
fundamentais, marcados até pela intocabilidade que lhes configura a de trabalho equitativas e humanas e à Proteçilo das minorias apud
marca da supra-estatalidadc", o que é comprovado com a edição da Hildebrando Accioly, "Manual de Direito Internacional Público:•,
Lei n• 4.319/64, que criou o Conselho de Defesa dos Direitos da Saraiva, 1976, púgs, 174 a 181 ), nos Direitos Penal, Processual Penal
Pessoa Humana, cuJO elenco de competéncias transcreve na Integra, (anterioridade e irretroutividade da Lei, habeas corpus) e Civil (Di·
rei to de Familía, Propriedade), etc ...
o eminente Autor da proposição assim conclui:
Em que pesem os meritórios propósitos da iniciativa, é de
"O presente projeto tem, no particular, uma função
supletiva, na busca de solução que garanta à juventude reconhecer·sc que a mesma se verifica desnecessária. Ocorre que as
estudiosa do Brasil meios de acesso c uma formação que lhe instituições c institutos relativos aos direitos humanos fundamentai.
reforçarA a confiança nos destinos da huma~idade, constituem ensino obrigatório nos cursos jurldicos. A matéria
contribuindo, ainda, para uma compreensão maior e mais integra, de há muito, o programa de Direito Constitucional c de
clara dos problemas politicas da nossa época e reforçando as Direito Internacional Público,
Por outro ludo, a Lei n• 5.540, de 1968, art. 26, dispõe, verbis:
esperanças em uma pátria sempre digna, justa e idcntiftcuda
com os principias intanglveis do cristianismo."
"Art. 26. O Conselho Federal de Educ••no fixar(\ o
currlculo mlnimo e a duraçilo miníma dos cursos superiores
A douta Comissão de Constituição e Justiça, mesmo com a
correspondentes a nrofissões regulares cm Lei e de outros
dúvida sobre se o projeto, revogando as disposições em contrArio,
necessários uo desenvolvimento nucionul."
acabaria por excluir do atual currlculo jurldico o estudo do Capitulo

Outubro de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11)

Aduza-se, ademais, que a modificação proposta haveria de
alterar profundamente a estrutura dos currfculos já fixados pelo
Conselho Federal de Educação, cm detrimento do ensino superior
no Brasil.
'Também, sob o aspecto prático, o ensino dos direitos humanos,
como matéria autônoma, afigura-se desaconselhável.
De um lado, porque o cnfoquc exclusivo do assunto durante
todo o ano escolar, poderá levar a casufsmo, de todo inconveniente.
De outro porque, relacionados que estão os direitos fundamentais da
pessoa humana com praticamente todos os ramos do Direito,
ocorrerA o ensino paralelo daqueles no magistério destes, onde os
conceitos, num c noutro, nem sempre serão coincidentes, podendo
ser até opostos, o que, ao contrário do objctivado pela proposiçao,
poderá levar à confusão c ao desinteresse por parte dos alunos.
Finalmente, como resulta claro da justificação do projeto, o
próprio texto da Lei n• 4.319/64. nli mencionado, demonstra que o
objetivo visado pela proposição já incumbe ao Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) a quem compete, entre
outras medidas, "a divulgação do conteúdo e da significação de cada
um dos direitos da pessoa humana mediante conferência c debates
cm universidades, escolas, clubes, associações de classe c sindicatos c
por meios da imprensa, do rádio, da televisão, do teatro, de livros c
folhetos"; "campanha de esclarecimento c divulgação" c "a
realização de cursos dirctos ou por correspondência que concorram,
para o aperfeiçoamento dos serviços policiais, no que concerne ao
respeito dos direitos da pessoa humana".
Por todos esses motivos, a Comissão de Educação c Cultura
opina pela rejeição do presente projeto, nos termos da letra b do
artigo 154 do Regimento Interno do Senado Federal.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1977. - Joio Calmon,
Presidente - Otto Lehmann, Relator - Enláslo VIeira, vencido Heitor Dias - Adalberto Sena, vencido - Ruy Santos.
PARECERES N•s 7Sh 753, DE 1!177
PARECER N• 75%, DE 1!177
Da Comlssio de Flnancas, sobre o Oficio "S" n• 18, de
1977 (n• DEG/GG/805/77, na origem), do Senhor Governa·
dor do Estado de Sio Paulo, solicitando autorização do Senado
Federal para contratar empréstimo externo no valor de
USS 10,000,000.00 (vinte milhões de dólares), a ser efetuado
junto ao "The Bank ofTokyo Ltd.", destinado a execução das
obras pela Companhia do Metropollt.ao de Sio Paulo,
Relator: Senador Wilson Gonçalves
O Senhor Governador do Estado de São Paulo solicita ao Sena·
do Federal, com o presente ofTcio, nos termos do art. 42, item IV, da
Constituição, a competente autorização para aquele Estado contra·
tnr uma operação de empréstimo externo, no valor de
US$ 20,000,000,00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), ou
o equivalente cm outras moedas, a ser cfctuado junto ao 'Thc Bank of
Tokyo Ltd.
2. 'Trata·sc de operação constante do esquema financeiro apro·
vudo pela Exposição de Motivos lntcrministcrial n• 19- A, de I• de
fevereiro de 1977. pelo Senhor Presidente da República, que prevê a
"contratação de empréstimos externos e internos pelo Governo do
Estado de São Paulo, no valor total de CrS 1.600.000.000,00 (um bi·
lhão c seiscentos milhões de cruzeiros), sendo que, desse montante,
Cr$ I.UOO.OOO.OOO,OO (um bilhão de cruzeiros) serão realizados com
o Banco Nacional da Habitação" - operação au.torizada pela
Resolução n• 70, de 1977, do Senado Federal - "à conta do limite
reservado às operações especiais conforme consta na Exposição de
Motivos n• 60/77. datada de 5 de abril do corrente ano, do Senhor
Ministro-Chefe da Secretaria do Plancjamcnto, devidamente autori·
zada pelo Senhor Presidente da República".
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3. Os restantes CrS 600.000.000,00 (seiscentos milhões de cru·
zciros), prossegue o referido documento, "serão obtidos atrnvé• de
empréstimos externos, garantidos pelo Tesouro Nacional, totalizan·
do o valor aproximado de USS 50,000,000,00 (cinqUenta milhões de
dólares), dos quais os primeiros USS 20,000,000.00 (vinte milhões de
dólares) constituem o objcto do presente expediente",
4. Com os recursos provenientes da referida operação, pretende
aquele Estado elevar sua participação no capital da Companhia do
Metropolitano de Silo Paulo- METRO, complementando os rccur·
sos destinados às obras da Linha Leste-Oeste do Mctrô de Silo
Paulo, que constitui prioridade bâsica daquele Governo ao transpor·
te urbano de massa na Região Metropolitana.
S. A Secretaria de Plancjamcnto da Presidência da República,
pelo Aviso n• 587/77, confirmou a "prioridade do mencionado in·
vestimenta com vistas à contrataçilo, mediante garantia da União,
da operação de crédito externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte
milhões de dólares)" (Anexo 2 ),
6. A Assembléia Legislativa do Estado, na forma da lei
n• 1.367, de 2 de agosto de 1977, autorizou o Poder Executivo a con·
trair um ou mais empréstimos - (art. 2•, item 11), totalizando o va•
lor de até USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares) (Anexo/'),

7. A Comissão de Empréstimos Externos- CEMPEX, do Ban•
co Central do Brasil (OITcio n• 77/21 ), credenciou a operação, pura
os efeitos do Decreto n• 65.071, de 27-8-69- (Anexo 3).
8. O Senhor Ministro da Fazenda, com a Exposição de Motivos
n• 296, de 12 de setembro de 1977, manifestou-se favoravelmente ao
empréstimo pretendido- (Anexo 4).
9. O Governo do Estado de São Paulo fez anexar elementos dos
documentos citados, a posição da divida interna c da externa, até
31/8/77 -IAnexos6 e 7).
lO. Do exame do processado, verifica-se que foram obedecidas
as exigências c trâmites legais estabelecidos pelo Decreto n• 74,157,
de 6 de junho de 1974, para pedidos de exame para contratação de
empréstimos, operações de crédito ou acordos externos, de interesse
dos Estados, do Distrito Federal c dos Municípios, para fins da mani·
fcstação do Poder Executivo Federal, de que trat• o art. 42, item IV,
"in fine", da Constituição.
11. Por fim, o Senhor Presidente da República autorizou o Senhor Governador do Estado de Silo Paulo, a dirigir-se ao Senado Fe·
dera!, na forma do art. 42, item IV, da Constituição lDOU 21/9/77)- (AnexoS).
'
12. Cumpridas as exigências do art. 403, alfncn a, b c c, do Regimento, opinamos pela aprovação do presente pleito, contido no ofTcio do Senhor Governador do Estado de Silo Paulo, na forma do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 92, DE 1977
Autoriza o Governo do Estado de Sio Paulo a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00
(vinte milhões de dólares) para apllcacio na Companhia do Metropolitano de Sio Paulo- METRO.
O Senado Federal resolve:
Art. I• );; o Governo do Estado de São Paulo autorizado a rcali·
zar, com outorga de garantiu da União, se necessário, uma operação
de empréstimo externo em moeda no valor de USS 20,000,000.00
(vinte milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente cm outras moedas, de principal, junto ao Thc Bank of Tokyo Ltd, sob a
orientação do Ministério da Fazenda c do Banco Central do Brasil,
para ser aplicado na construção da Linha Leste-Oeste da Companhia
do Metropolitano de Silo Paulo- METRO.
Art. 2• A operação de empréstimo rcalizar-sc-6 nos termos
aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas
operactonais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, para registro de empréstimos da espécie oh·
tidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgão! encar·
regados da execuçilo da politica cconômico-finnnceira do Governo
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5. Pelas razões expostas, esta Comissão nada tem a opor à
Federal e, ainda, no disposto na Lei Estadual n• 1.367, de 2 de ngos·
to de \977, publicada no Dlirlo Oficial do Estado de Silo Paulo, do normal tramitação do presente projeto de resolução, uma vez que
jurídico e constitucional.
dia subseqUente.
Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publi·
Sala das Comissões, cm 6 de outubro de 1977.- Daniel Krlecaçfio.
ger, Presidente - Oito Lehmann, Relator - Nelson Carneiro Sala das Comissões, em 6 de outubro de 1977. - Domiclo Gon· Orestes Querela - Wilson Gonçalves - Oslres Teixeira - Heitor
dlm, Presidente, cm exercício- Wilson Gonçalns, Relator- Cunha Dias- Hehidlo Nunes- Cunha Lima.
Lima - Ruy Santos - HeMdlo Nunes - Heitor Dias - Braga
O SR. PRESIDENTE (José líndoso)- O Expediente lido vai à
Junlor- Alexandre Costa- Magalhies Pinto.
publicação.
Sobre a mesa, comunicação que serâ lida pelo Sr. !•·Secretário.
PARECER N• 753, DE 1977.
(;lida a seguinte
Da Comlssio de Conslltuleio e Justiça, sobre o Projeto de
Exm•
Sr. Presidente do Senado Federal:
Resolução n• 92, de 1977, da Comlssio de Finanças que
"autoriza o Govemo do Estado de Sio Paulo a realizar opera•
Tenho a honra de comunicar a .V. Ex•, na forma regimental,
çio de empréstimo extemo no Yllor de USS 10,000,000.00 que, atendendo à convocação do Senhor Presidente do Parlamento
(vinte milhões de dólares norte-americanos), para aplicação na Latino-Americano c na qualidade de Vice-Prcsidcntc de sua rcspecti·
Companhia do Metropolitano de Sio Paulo- METRO.
vn Junta Dirctiva, me ausentarei do Pais a partir do dia 9 do corrente
mês a fim de participar das reuniões da Comissão Permanente de Es·
Relator: Senador Otto Lehmann.
tatuto, Regulamento c Orçamento do mesmo Parlamento, bem co·
mo da própria Junta Diretiva, a se realizar cm Assunção, no Para·
O projeto de resolução apresentado pela Comissão de Finanças
guai,
no mês de outubro em curso.
autoriza o Governo do Estado de Silo Paulo - art. 1• "com outorAproveito o ensejo para expressar a V, Ex• os meus protestos
ga de garantia da União, se necessário, uma operação de empréstimo
externo em moeda no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de de consideração e apreço.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1977.- Wilson Gonçalves,
dólares norte-americanos), ou o equivalente cm outras moedas, de
principal, junto ao Thc Bank of Tokyo Ltd., sob a orientação do
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência fica cien·
Ministério da Fazenda c do Banco Central do Brasil, para ser apli· te.
cado na construção da Linha Leste-Oeste da Companhia do
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctãrio.
Metropolitano de Silo Paulo- METRO".
t lido o seguinte
2. No processado, conforme foi amplamente examinado pela
REQUERIMENTO N• 388, DE 1977
Comissão de Finanças, encontram-se os seguintes documentos
Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retira·
principais:
a) despacho através do qual o Excelentíssimo Senhor Prcsidcn· da, em carâter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n• 264, de
te da República, atendendo a Exposição de Motivos do Senhor 1976, de minha autoria, que estabelece limite para reajustamentos de
Ministro da Fazenda (EM n• 296/77), concedeu autorização para o aluguéis cm locações residenciais,
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1977.- Agenor Maria.
Governo do Estado de Silo Paulo dirigir-se ao Senado Federal
(AnexoS):
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O requerimento lido se·
b) posição da divida interna do Estado de São Paulo, cm 31 de rá publicado c incluído em Ordem do Dia, nos termos do disposto
agosto de 1977, em face dos limites de endividamento fixados pelas no art. 279, II, c, do Regimento Interno.
Resoluções n•s 62/75 c 93/76 do Senado Federal (Anexo 6);
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Otair Bccker.
c) posição da divida externa do Estado de Silo Paulo, em 3I de
agosto de 1977 (Anexo 7);
O SR. OTAIR BECKER PRONUNCIA DISCURSO
d) exposição de motivos intcrministcrial n• 19·A, de 1• de
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
fevereiro de 1977, devidamente aprovada pelo Excclentrssimo
PUBLICA DO POSTERIORMENTE.
Senhor Presidente da República (Anexo 8);
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
e) exposição de motivos n• 60/77, de 5 de abril de 1977, do
Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamen· nobre Senador Evclãsio Vieira.
to da Presidência da República (Anexo 9):
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOI!- SC. Pronuncia o seguinte
f) lei estadual n• 1.367, de 2 de agosto de 1977, que autoriza o discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Poder Executivo a contrair empréstimo, c dã outras providências
Recentemente tivemos a oportunidade de trazer a esta Casa ai·
(Anexo 1):
guns dados c análises relativos à excessiva abertura da economia
g) aviso de prioridade expedido pela Secretaria de Plancjamen· brasileira ao e~tcrior.
Vimos, entilo, que o sistema de incentivos fiscais à exportação
to da Presidência da República (Anexo 2):
privilegia o consumidor de outros palscs, principalmente de palscs
h) autorizaçilo da Comissão de Empréstimos Externos industrializados c ricos.
(CEM PEX) para inicio das negociações (Anexo 3); c
Enquanto isso, o trabalhador brasileiro, submetido a uma riRida
I) exposição de motivos n• 296, de 12 de setembro qc '1977,
politica salurial, mal adquire o que lhe é: mais essencial- c estamos
através da qual o S,enhor Ministro da Fazenda se manifesta sendo bastante generosos,
favoravelmente no empréstimo pretendido (A ne.to 4).
Diante disso, acreditamos ser necessário expandir o mercado
3. Do exume do processado, verifica-se que a proposici\o interno do Pais, reorientando u politica social brasileira. Para tanto,
obedeceu d tramitação exigida pelo Decreto n' 74.157, de 6 de junho cube ter a coragem de modificar a pretensa politica salarial, que ape·
de 1974, que regulamenta o processamento de pedidos du espécie no nas subsiste pnru os menos afortunados,
âmbito do Poder Executivo Fcdcrul (art. 42, item IV, "in fine", du
Dudos trazidos no conhecimento da Comissão de Economia do
Constituição).
Senado Federal, pelo Economista Eduardo Matarazzo Suplicy,
4. Du mcsmu rormu, foram atendidas as disposições do Ro· confirmam essa uflrmuçi\o, Em 1969, o salário médio de um gerente·
gimonto ln terno (urt. 403, allncas a, b e c),
geral de média e grande empresa em Silo Puulo e Rio de Janeiro era
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65 vezes maior do que o de um servente na construção civil cm Silo
Paulo. Em 1973, 81 vezes maior. Dois anos depois, 90 vezes maior.

lncluldos os bcncllcios adicionais recebidos pelo gcrcntc·gcral, a rela·
çiio cm 1975 alcançava aproximadamente 150 vezes. Em 1976, houve
redução na disparidade, que caiu para 86 vezes cm termos de snlârios
monctârios, sendo de 99 vezes quando incluldos os bcncllcios adicio·
na i:;,

A verdade, Sr. Presidente, 1: que a distribuição da renda cm nos·
so Pals é bastante imperfeita.
Jã o Censo de 1970 demonstrava que 44% da população
economicamente ativa brasileira percebia, naquele ano, menos de
I 50 cruzeiros mensais. O salãrio mlnimo mais elevado do Pais era,
cntilo, de Cr$ I 87 ,20.
A proporção de pessoas percebendo até 250 cruzeiros atingia a
65% da população economicamente ativa.
Em virtude de tudo isto, os dados de concentração de rendas no
Pais causaram tanto impacto. A polémica em torno das causas da
desigualdade continua c talvez nunca termine, mantido o sistema
vigente de distribuição da nossa riqueza,
Dificilmente a desigualdade existente cm 1970 diminÚiu. Da!
uma renda per cap/ta de 14 mil, cento c quarenta c três cruzeiros ao fi·
na! de 1976 significa muito pouco.
A considerar os resultados do Censo de 1970, apenas IO% da
população economicamente ativa estaria percebendo o equivalente a
essa renda per copito, verdadeiramente, durante 1976.
Um resultado assim tilo inexpressivo apenas configura a ncccs·
sidadc de expandir o mercado interno brasileiro, c com urgência.
No entanto, porém, ao lado da pretensa polltica salarial brasilci·
ra, um outro fato dificulta tambl:m a expansão do mercado interno
do Pais.
Segundo a revisão c atualização das contas nacionais, publicadas
no mês de julho ultimo pela revista Conjuntura Econômica, da Funda·
çào Getúlio Vargas, a remuneração do trabalho participou, cm 1975,
cm 52,5% do total da renda urbana brasileira.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Com prazer,
nobre Senador Franco Montoro.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Com estes dados,
V. E~• mostra que B diferença entre o menor salário, no caso o salâ·
rio mlnimo. c uma função, a de gcrcntc·gcrnl, era de 65 vezes, passou
a 90 e chegou a !50 vezes. A diferença entre um c outro - um ganha
ISO vezes mais do que o outro - é a melhor resposta que V. E~•
poderia dar ao pronunciamento de ontem da Liderança da Maioria.
Respondendo à afirmação de V. Ex• de que nilo trnhamos um
verdadeiro desenvolvimento, o Senador José Sarncy refutou com um
dado matemático que, disse, era definitivo: a nossa renda per caplla,
declarou o Senador José Sarncy cm nome da Maioria, é hoje de mil c
trezentos dólares. Passou de seiscentos para setecentos, para
novecentos c agora é de mil c trezentos dólares, Renda per caplta é a
renda média. De acordo com este dado matemático, a situação é
boa, mas a média 1: a divisão de tudo que se obtém de toda produção
nacional pelos cento e dez milhões ou cento e quinze milhões de
brasileiros. A fatia teórica é igual, mas a fatia real é esta que V. Ex•
aponta - um cstâ ganhando mil, c outro, !50 vezes mais,
Precisamente ai que está um dos desvios maiores do dcscnvolvimcn·
to brasileiro. Hú injustiça na distribuição da renda social. Esta, a
critica que nós, do MDB, temos feito, c que i: preciso, realmente, ser
fixada como objctivo a ser corrigido. Nilo adianta aumentar a renda
per cap/ta, a renda média, não adianta aumentar o Produto Nacional
apenas. 1:: preciso que a comunidade participe. Congratulo-me com
V, Ex• pclu oportunidade do dado c pelo rigor matemâtico. V, Ex•
respondeu matcmuticumcntc, mas colocou a Matcmâtica a serviço
da Justiça Social, não para encobrir a reulidudc, mas pura denunciâ·
lu.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Nobre Senador
Franco Montoro, uns defendem a participação de todos à mesa, no
banquete; outros entendem que apenas olhar de longe para o banque·
te é o suficiente.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço, com pra·
zcr, o nobre L!dcr da ARENA, Senador Eurico Rczcndc.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - O que o Sr. Senador
José Sarncy disse ontem, aqui, cm nome da Liderança, não está scn·
do respondido nem por V. E~• nem pelo nosso eminente colega
Senador Franco Montoro.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - S. E~• começou,
c o nobre colega vai ouvir até o final do nosso pronunciamento.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Ouvirei com muito
prazer, No meu tempo de aluno de Direito, estudava-se um pouco de
Economia. A distribuição eqUitativa ou proporcional, dependendo
do regime polltico que se ado te, só se dâ quando o Pais completa sua
emancipação económica. (Pausa.) Terminaram V, Ex•s o cochicho?
(Risos.)
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - V, Ex• está

ga~hando tempo para raciocinar c ver se reencontra o caminho, que

é dillcil, (Risos.)

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- 1:: muito dillcil- vol·
to a dizer- num pais subdesenvolvido ou cm desenvolvimento, vale
dilcr, a área subdesenvolvida, com as atividadcs económicas ainda
não completamente definidas, com empresas prósperas, cm virtude
de sua poupança própria, com empresas com ânus creditlcios, enfim,
um país em que as posições empresariais, ou seja, o comportamento
da economia não é uniforme, volto a dizer, - c contra a atitude de
V. Ex•- não é posslvel se falar cm distribuição eqUitativa. Peço a
V. Ex• que cite um pals, cm desenvolvimento ou subdesenvolvi·
mente, cm que haja essa uniformidade de participação, pregada
aqui, num sentido meramente oposicionista c derrotista, por V, Ex•,
na companhia do seu Jldcr.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- A Argentina.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Como a Argentina,
Excelência?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Nilo serviria
como exemplo?
O Sr. Eorlco Rezende (ARENA - ES) - A Argentina é um
pais europeu, cm termos de economia. V. Ex• está citando um caso
que vem em favor da minha tese. A Argentina, cm termos cconômi·
cos, é, repito, um pals europeu, Tem auto-suficiência de petróleo,
parece que só importa 5% de petróleo, ou, se nilo me engano, ni!o
importa petróleo; tem carne para exportar à vontade, tem trigo para
exportar, c vem V. Ex• com um argumento autofâgico,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Se é nessa linha,
nós temos soja, cafê, milho, arroz para exportar. Vamos c~portar,
então, se ê esse o racioclnio.
O Sr, Eurico Rezende (ARENA - ES)- O que cu volto a dizer
1: o seguinte: as dificuldades de distribuição equitativa proporcional
dn riqueza, cm pulses subdesenvolvidos c cm desenvolvimento, são
dificuldades razoáveis. V, Ex• quando acabar o seu discurso, pergunte isso a algum cmpresdrio; V, Ex• não é cmprcsdrio, nem cu,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Graças a Deus cu
sou. Pequeno, mas sou.
O Sr, Eurico Rezende (ARENA- ES)- Pergunte a algum cm·
preslorio do seu partido, pura ver se ele concorda ou nilo comigo. Tru·
gu nqui n opiniao de um cmpresdrio do seu partido, para ver se é passivei isso, De modo que, esse didlogo mantido entre V. Ex• c o Sena·
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dor Franco Montara, foge, com distanciamentos espaciais, da corre·
çilo da análise dos fatos,
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sa diferença que caracteriza o subdesenvolvimento é cada vez maior,
no Brasil,

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V, Ex•, cam·intc·
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Vamos dar o
exemplo de V. Ex•, na sua Universidade: V, Ex• me disse que desde ligêncin, antecipou dados que vamos reproduzir.
que implantou a Universidade tem procurado redistribuir a renda pa·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Permite V. Ex• um
ra aqueles que participam da atividadc, professores, elementos que aparte? Serei râpido.
constituem o corpo de colaboradores daquela empresa, etc. V. Ex•
teve esse comportamento, por quê? Porque V, Ex• tem uma equipe
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço, então,
inteligente c lúcida que sabe fazer a redistribuição da riqueza daquela V, Ex•
instituição, o que não acontece com o Governo que V, Ex• está a de·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Para acabar com essa
fender. Esta é a grande verdade,
balela que a Oposição costuma usar. Balela não no sentido pejorati·
vo. V, Ex• pode procurar na semântica c nos dicionârios- Senador
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V, t:x• um apar· Lázaro Barbozn, V, Ex• que me parece ficou um pouco inquieto,
te?
com um mal-estar em relação à palavra balela.
O SR. EVEUSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço novnmcntc
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Fiquei, realmente, por·
o Sr. Senador Franco Montara,
que o linguajar de V. Ex• aqui tem sido, efetivnmcnte, lamentável,
O Sr. Franco Montara (MDB- SP)- Penso que, bem cxnmi· Balela, deboche, um linguajar tfpico- V. Ex• queira me perdoarnada a argumentação que acaba de ser apresentada pela Maioria, mas é um linguajar muito mais t!pico de Delegacia de Polfcia do que
V, Ex• tem um novo argumento decisivo, Disse S. Ex•: Essa divisão, do Senado da República,
-a má distribuição da renda- é comum aos países subdesenvolvi·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Pediria a V, Ex• que
dos; os países adiantados é que têm melhor distribuição de renda.
tivesse a curiosidade de ser inquilino, por uns· dois minutos, do
Dicionãrio, para verificar que não hâ nenhuma violação dos deveres
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- lô: evidente.
da ética, notadamente, do companheirismo que procuro manter
O Sr. Franco Montara (MDB- SP)- lô: evidente, Então, va· aqui. Procuro conciliar a severidade do cumprimento dos meus deve.
rcs com o exercfcio do a feto particular com relação aos meus colegas.
mos agora à segunda parte do argumento.
De modo que, por favor, não me dê lições goianus de ética. Mas o
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Quer dizer que na pri·
que quero dizer é o seguinte. para acabar com esta balela: a Oposi·
mcira parte V, Ex• está de acordo comigo?
ção, até hoje, não respondeu ao argumento decisivo do Ministro Si·
monscn. O Senhor Senador Franco Montara vive a dizer que o
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sim, é claro.
Governo não redistribui bem a riqueza, porque não quer atingir os
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Ótimo! Já melhorou ricos.
muito,
O Sr. Franco )\fontoro (MDB - SP) - Nilo .disse isso,
O Sr. Franco Montara (MDB- SP)- Esta é a prcmissn. Sabe Excelência,
V, Ex• que o raciocínio tem sempre a premissa maior, a menor e a
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ESl- t;, mais ou menos isso;
conclusão. Na premissa maior estamos de acordo; um pais é tão mais
não
quer intervir para forçar a maior distribuição de riquezas. Endesenvolvido quanto maior a proximidade da situação das vârias ca·
togarias sociais, onde houver melhor distribuição da renda, c um pais tão, depois disso tudo, o Ministro Simonscn saiu com um argumen·
é tanto mais subdesenvolvido quanto maior for essa diferença. Ora, to, fez um cálculo e sossegou a Oposição, Vamos admitir que os ricos
o que está ocorrendo no Brasil, de. acordo com dados que V. Ex• acn· coloquem à disposição do Brasil, para distribuição, vinte bilhões de
ba de mostrar? A diferença está aumentando. Isto é, a diferença que cruzeiros, que são vinte trilhões de cruzeiros antigos, Sabem quanto
era de 65 vezes entre o menor c o maior salário, há 10 anos atrás, pas· daria para cada assalariado Srs, Senadores Evelãsio Vieira, Franco
sou a 70, 90, 100, 150. Isso significa que o Brasil está aumentando cs· Montara e Senador Lãzaro Barboza (o triunvirato)? ,Oitenta e dois
sa diferença e, portanto, está sendo cada vez menos desenvolvido, to· cruzeiros!
mando cxatamcntc o conceito de V, Ex•, Estamos caminhando não
O Sr. Franco Montara (MDB- SP)- Essa é a teoria do bolo,
para o exemplo da Argentina, que V, Ex• louva,,
que jâ está desmoralizada. Quando se fala em distribuição de renda
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Não, cu nilo citei o não é para pegar o bolo c dividir em fatias. Nilo é isso não,
exemplo da Argentina.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - lô: matemâtica, é
aritmética!
O Sr, Fnnco Montara (MDB- SP)- ... mas, para o exemplo
do Vietname, do Kuwait ou outros pulses, onde há uma diferença
O Sr. Franco Montara (MDB- SP)- Nós estamos falando cm
monstruosa entre classes, E é precisamente esse, Senador Evclãsio pol!tica, é outra coisa. Pol!tica agrícola; defender o pequeno
Vieira, o grande argumento não apenas de V, Ex•, como membro da agricultor, que não precisa esmola, não.
Oposição, de alguns economistas, mas de toda a ONU, A Comissão
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peço a
Econômica c Social da ONU, todos os anos, apresenta o dado terrl·
V, Ex• que me garanta o aparte, que foi concedido pelo orador.
vcl dos pulses subdesenvolvidos c, desgraçadamente, entre eles, o
O Sr. Lizaro Barboza (MDB- GO)- J;: uma questão de justi·
Brasil, no tocante à diferença entre o menor e o maior salârio, Em lu·
gar de haver um cquillbrio na remuneração, a diferença é cada vez ça social, mais nada,
maior. Já tive oportunidade de mencionar, aqui, um exemplo que as·
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito aos Srs. Senasisti na Alemanha: o Sindicato dos Funcionârios Federais, no acordo
dores que discutam dentro das normas regimentais, Os apartes
colctivo celebrado com o Governo, estabeleceu esta clâusula, que foi
devem ser solicitados, Concedido o aparte, o apnrteantc deve,
aceita: a diferença entre o menor c o maior salârio serâ 8 vezes. Isto é
realmente, dar cumprimento ao mesmo.
que é Justiça Social; é assim que se combate a subversão, a agitação.
Lamento ter a Presidência que fazer essas observações, que
Mas, aqui, a diferença que jâ era grande passa a ser cada vez maior.
significam um apelo de colaboração paru a boa ordem dos trabalhos.
lô: um sinal concreto de que us coisas vão mui, de que o nosso dcsen·
volvimento está indo para trás no que ele tem de essencial, nu premis·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Obrigado, Sr,
Sll muior nrmadu, inclusive, pelo Senador Eurico Rczcnde, porque ...
Presidente. Então é isto, Este argumento o Sr. Ministro Simonsen
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deu e desidratou a Oposição, neste terreno, Não se tocou mais neste
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cam·
assunto. Se se colocar à disposição dos assalariados brasileiros a pninha.)- Solicito V. Ex• observar que só dispõe de 5 minutos para
quantia de vinte bilhões de cruzeiros tocará a cnda um deles a quan• concluir o seu discurso.
tia de oitenta e dois cruzeiros. Então, pediria a V, Ex• que
examinasse esse aspecto, que não i: de ciência humana, que é discuti•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB- SC)- Muito obrigado a
vel, mas de ciência exala, de matemática, que é indiscuUvel. De mo· V. Ex•
do que, a não ser que queiramos - não sei se o Senador Franco
O Economista Alberto de Mello e Souza publicou, em julho de
Montara quer uma opção socialista - nós estamos aqui numa 1971, nos Estudos APEC, a "Economia Brasileira e suas Perspecti·
opção conservadora.
vas", um substancioso trabalho de pesquisa sobre os efeitos econô·
micos do salário mínimo,
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Do capitalismo.
Elaborou um quadro em que, tomando o ano de 1944 como ba·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não, conservadora. E se igual a 100, e calculando "as médias anuais da série mensal de salá·
o Sr. Senador Franco Montara pode ni!o ser conservador, porque rios minímas reais", concluiu que após 25 anos esse tipo de rem une·
costuma ficar em dificuldades no seu partido, mas S. Ex• é conser· ração ao trabalho apenas havia tido uma elevação real de 3,6%.
vador. Tenho uma teoria conservadora, que é de V. Ex• também.
Nem seria preciso lembrar que durante todo esse período a
Mas, se formos discutir a teoria socialista, ai dou a razão aos dois e
economia do País cresceu, diversificou-se, Mas, o crescimento favorc·
adjacências, também.
ceu a poucos.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - V. Ex• me permite um
Procuramos atualizar esses dados e chegamos a uma conclusilo
aparte?
ainda mais estarrecedora. Trabalhando com a média relativa a 1968,
O SR. EVELÁSJO VIEIRA (MDB - SC) - Senador Ruy no invés de o valor correspondente a dezembro desse ano, chegamos
Santos, tenho um apreço a Bahia, por isso, não obstante meu horário às seguintes conclusões, Senador Eurico Rezende, Uder da Aliança
Renovadora Nacional, Líder do Governo:
ouvirem V, Ex•
I -O índice de salário mínino real médio caiu, nos seis primei·
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Para mim será um prazer.
ros meses de 1977, do presente, para 88:
O SR, EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- E para mim é uma
2- Considerando a base 100, relativa ao ano de 1944, portan·
to, houve uma queda percentual do salário miníma real de 12%.
alegria maior ainda,
Quer dizer, após trinta e três anos e meio, periodo cm que a
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- Sou analfabeto em muita
economia passou por sucessivos períodos de euforia de crescimento,
coisa, principalmente em assuntos econômicos.
o salário mínimo real sofreu uma perda extremamente elevada. da ar·
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Não apoiado!
dem de 12%. E é a evidéncia do empobrecimento da massa trabalha·
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- E quanto mais escuto os dera de que temos falado nesta Casa.
debates sobre assuntos econômicos, mais analfabeto fico.
Enfim, as necessidades básicas sofreram alterações substanciais,
os
hábitos
de consumo do povo brasileiro foram modificados com a
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Especialmente
introdução de novos produtos, mas no entanto o salário mínimo fi·
ouvindo os homens do Governo.
cou ii parte de tudo isso,
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Queria ponderar a
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V, Ex• permite um
V. Ex• o seguinte: fico horrorizado quando se procura fazer o
aparte?
confronto do Brasil com outros países. O Brasil é essa imensidão,
com essa diversidade regional. Se pegarmos, por exemplo, São
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Concederei o
Paulo- o Estado do Senador Montoro- onde há concentração poaparte
a V, Ex• depois de ouvir, por prioridade de pedido, o Senador
pulacional e concentração de trabalho, nós verificaremos uma situação bem diferente da que se passa no meu Nordeste e que se passa no' Agenor Maria. Antes, vou terminar de fazer estas considerações.
Amazon.ls. De maneira que o problema do Brasil é quando se faz a
Não cube argumentar com a falta de representatividade do snlú·
junção desses dados, do que se passa na zona rica com o que se passa rio mínimo. O Censo de 1970 apresentou 44% da população
na zona pobre: hl1, ai, uma diluição natural. Não podemos, absoluta· economicamente ativa percebendo como rendimento mensal até ISO
mente, confrontar ou colocar, diante do Brasil, países de população cruzeiros, na época em que o salário mínimo era de 187 cruzeiros c
enorme e área pequena. com grande concentração de trabalho e, vinte centavos,
conseqUentemente, grande concentração de riqueza. Por isso, essas
No Simpósio "O Homem e o Campo", realizado em 1976 pela
disparidades às vezes apontadas.
Fundação Milton Campos, o nobre Senador Teotõnio Vilela,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a du ARENA, dizia o seguinte:
V. Ex•
"O assalariado rural é o supremo requinte das nperturns.
Prossigo, Sr, Presidente:
A expressão salário mínimo define isso muito bem. Se é "mini·
A remuneração de assalariados representou 69% da renda naciomo", é porque, se for menor mata a pessoa de fome. N~o vu·
nal norte-americana, no uno de 1974, segundo o Anuário de Estntisti·
mos discutir se o miníma é realmente miníma, Cumpre dizer
cas do Trabalho, relativo a 1976, publicado pela OIT.
que o mínimo, nu luvouru, é freqUentemente o máximo, o que
Um outro grande país americano, o Canadá, ainda cm 1974;
nüo ocorre nu indústria."
apresentou um resultado du ordem de 62%.
Esse mínimo, que i: o máximo na lavoura nordestina, alcança
No caso brasileiro, os dudos du Fundação Getúlio Vurgus estilo
relacionados apenas à renda urbana. Caso fosse considerado o meio também o sul do Pnls. E essu menor remuneração da milo-de·obrn
rural, a proporção, com toda a certcl.a, se reduziria de muito, evidcn· tem conduzido u indústria brusileiru a exportar o excesso de sua
produção, c na medida em que a escuta econômicu nilo é atingida,
temem e.
Por tudo isso, Sr. Presidente, é que é lenta a expansão do merca· surge o guardn~chuvu dos incentivos.
A preferência recai sobre us exportações, ao tempo cm que os
do interno brasileiro. Ao ludo du concentruçào de rtndus, a massa
saluriul é rcduzidu cm relação l1 rcndu interna, Por nm, os sulúrlos so·
rrcm um arrocho constuntc,

uumcntos salnrials sào negados, sob n urgumentnçilo de que uma
rcmun~ruçüo melhor parn o trubulhudor é cuusu de innnçrlo.
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O sofisma é evidente, Sr, Presidente. Em primeiro lugar, mesmo
sob a politica de arrocho salarial imposta ao País, sobretudo cm
1973, a innaçuo explodiu. Os índices relativos a nove Capitais brasileiras, correspondentes ao primeiro semestre de 1977, revelou uma alta média do custo de vida da ordem de 26%, o que não é pura desprcznr.
Outros fatores innacionários, tão ou mais poderosos, deixam
também de ser considerados.
O custo do dinheiro assoberba as empresas, principalmente as
menores, as quais, entre o prejuízo c a elevação dos preços, poucas
opções ti:m pura o impasse. As constantes desvalorizações da moeda,
os famigeradas depósitos compulsórios são outros fatores innacionários, assim, como as surpreendentes majorações das tarifas de serviços públicos. Aí não se pede u campanha da pechincha. A carga
tributária incidente sobre os produtos é elevadíssima, sobretudo se
considerarmos o alto grau de regressividade do sistema fiscal brasileiro, diante da baixa renda das camadas mais pobres da população.
Uma carga tributária de I0% é bem mais facilmente suportada por
um indivíduo cuja renda mensal é de Cr$ 5.000 cruzeiros do que por
um trabalhador de salário mínimo. Isto porque, se tiramos 500
cruzeiros no primeiro, restam 4.500. Mas se uo trabalhador de salário mínimo são exigidos li Ocruzeiros, sobram apenas 995.
Ouvirei, então, pela ordem, o Senador Agcnor Maria e, na
seqUéncia, o nobre Senador Eurico Rczende.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Evelásio Vieira,
quero congratular-me com V. Ex• c, mais uma vez, achar que o
Governo nesse campo social tem sido muito mais um padrastro do
que um pai. Correios e Telégrafos: em 1972, uma carta registrada
custava ao emissário Cr$ 1,50: em 1977, esta mesma carta está
custundo Cr., 41 ,00. Em cinco anos elevou-se 2.633%; de CrS 41 ,00.
O problema do tributo no campo automobilístico: estamos pagando,
hoje, cm 1977, mais imposto para comprar um carro do que o valor
dr c:rro em 1975. E posso provar isso ao Governo, aos Líderes do
•"verno. Porque o imposto é cobrado ad va/orem. O Governo é um
·!tC:'e·. em t)'lati:ria de tributo e de taxas. 1:. um sádico. Muito obrigaO SR, PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campai-

·'
'l SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Sr. Presidente,
Líder da ARENA e, dois minutos após, concluo o meu
pronla.acmmento.

OU\' 0

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) -Vamos fixar um ponto: V. Ex• declarou aí que n partir de 1944 o índice do salário mínimo
real vem baixando n'o Brasil.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Perfeitamente,
houve crescimento, mas caiu.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Vem caindo desde
1944 pura cá. Lembro-me que, ontem, o Sr. Senador Franco Monto·
ro disse que ia designnr vários dos seus companheiros pura rebater os
argumentos do Muiorin. Quer me parecer, diante dessa afirmativa de.
V. Ex•, que o Senador Franco Montara nilo foi muito feliz em esco·
lhor V, E~• para falnr. Se V. Ex• diz que de 1944 puro cá o salário
mínimo real cuiu, então caiu no tempo em que S. Ex• o Sr. Senador
Franco Montara era Ministro do Trabalho. Logo, ele não foi muito
feliz ao designar V. Ex• que, nesta urgumentuçüo, est~ criticando os
Ministros do Trabalho; eles são os responsáveis pela politica do sulúrio mínimo. Se houve queda de 1944 pnru cú, o Sr. Senador Franco
Montoro nu"o foi muito vigilante nu defesa dos interesses dos trabu·
lhudorcs ...
O SR. PRESIDENTE (.tosé Lindoso. Fu1.endo soar a cumpuinha.)- Solicitou V. Ex• concluir seu discurso.
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O Sr. Eurico Rezende (A RENA- ES)- ... pelo argumento de
V. Ex• Nilo sou cu quem cstú nflrmando; é V. Ex•, Senador Evelásio
Viciru, quem o nnrmu.

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não, V. Ex• está
interpretando mal. A única justificativa é que V. Ex• desconhece a
mutériu.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar u cam·
pninhn.) - Solicito a V. Ex• concluir seu discurso, pois o tempo de
V. Ex• j{t est{t esgotado.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Em três minutos
concluirei, Sr. Presidente.
Senador Eurico Rezcnde, V. Ex• foi infeliz porque tenho os
dados em müos c, exatnmente no ano cm que o Senador Franco
Montoro foi Ministro do Trabalho, houve um dos melhores índices.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O Brasil só foi feliz no
tempo cm que" Senador Franco Montara foi Ministro?! V. Ex• está
dizendo isso agora, porque ficou numa tlpertura" sentimental com
relação no seu Líder.
11

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Ele citou números.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -Não citou, nilo. Ele
falou que de 1944 para cá está caindo. Não estabeleceu exccção
alguma. Depois que ficou cm dificuldades sentimentais, entilo estâ
procurando remendar. Mas não tem nada disso escrito ali.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fàzendo soar a campainha.)- Solicito a V. Ex• não conceder mais apartes.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - Mas são apartes
clandestinos.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Regimentalmente, e o
Regimento é Lei para esta Casa, V. Ex• já não tem mais tempo
disponível. Concedo apenas dois minutos a V. Ex• para concluir seu
discurso .
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Sr. Presidente,
que ele não respeite o orador, eu concordo, mas que não respeite a
Mesa, eu discordo do Líder du ARENA.
O Sr. Eurico Rezendc (ARENA - ES) V, Ex• c à Mesa.

Peço desculpas a

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Concluo, Sr.
Presidente:
Têm sido tímidas as medidas governamentais no sentido de
reduzir os juros das operações bancárias e de tornar mais leve a carga
tributária.
Mas os salários permanecem agrilhoados a uma politica cada
vez mais difícil de ser defendida, sobretudo quando disso resulta a
permanênciu de um mercado interno estreito, prenhe de perspectivas
de ampliação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o muis importante dos diálogos é
o do trabalhador com o seu salário. Se a cada dia que passa uma
parcela de poder aquisitivo é perdida, e se não ocorre reposição, esse
diálogo é absorvido pelo silêncio. Cabe alargar o diálogo, pela
remoção da pretensa fórmula de política salarial, permitindo que o
trabalhador se defronte com o empregador, discutindo livremente o
nível salarial que um está disposto a aceitar c o otttro a conceder.
Por esse caminho sobretudo ganhará o País. Expandido o
mercado interno brasileiro, pelo aumento dn massn sulnriul, umu
nova e mais renl opçuo é colocadu frente ao modelo hra~ileiro de
desenvolvimento. Dessa forma chegnr·sc-á mais facilmente no
equilíbrio entre as utuuis dificuldade' por que pnssn a economia do
Pais e as suu' potencinlidttdcs.
Muito obrigado peln generosidnde de V. Ex• (Muito bem!
Palmns.)
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O SR, PRESIDENTE (Josó Lindoso)- O Sr. !•·Secretário vai
proceder à leitura de requerimento.
f:.lido c <tprovncln n \õ~guinte
REQUERIMENTO N• 389, DE 1977

Ano

lndiccs (base- 1944 = 100)

Varlaçilo anual

Guanabara

Guanabara

1944

100,0

1945

84,2

• 15,8

1946
1947
1948

74,1
60,7
58,0
.15,4
50,9

• 12,0
• 18,1
• 4,4
-4,5
• B,l
+ 5,3
+ 128,2
• 12,4
+ 35,0

1949

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

53,6
122,3
107,1
144,6
142,9
150,9
159,8
140,2
106,3
140,2
161,6
137,5
128,6
125,9
119,6
107,1
104,5
103,6

•

• 1,2

+ 5,6
+ 5,9

• 12,3
• 14,2
+ 13,2
+ 15,3
• 15,0
• 6,5
• 2,1
• 5,0
• 3,2
• 2.4
• 0,9

fonte: Efcítos cconômicos do sulârh• mfnimo, Alb~rto de Mcllo c Souza. in F.~tudos APEC,
"A Economia Brasileira c8uas Pcr,;pcctivus",julho de 1971,

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício c prévia distribuição de avulsos para o Projeto
de Rcsolucuo n• 87, de 1977, que autori7.a a Prefeitura Municipal de
Manaus -AM, a elcv'" em CrS 7.098.139,00 (sete milhões, noventa e
oito mil, cento e trinw c novt! cruzeiros} o montante de sua dívida
consoliduda, u 11m de que Jígure na Ordem do Diu da sessão seguinte,
SuJa das Sessões, em 7 de outubro de 1977. -José Llndoso •
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O projeto u que se
refere o requcrimen to figurara na Ordem do Dia da próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso)- A Presidência convoca
sessão cxtruordimiria a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta
minutos, destinada à apreciação dos Projetas de Resolução n•s 81 e
87, de 1977.
Em conseqUência, a sessão conjunta, convocada anteriormente
para as dc?.Oito horas c trinta minutos, de hoje, ilcu transferida para
as dczcnove horas,
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

· José Guiomurd- Wilson Gonçalves- Dinurte Mariz- Jessi:
Freire- Domício Gondim- Milton Cabral- Murilo ParaisoArnon de Mclio - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Dirceu
Cardoso- João Calmon - Vasconcelos Torres- Nelson Carneiro
- Gustavo Capanema - Mattos Leão - Lenoir Vurgas- Daniel
Kriegcr .
O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso)- Está finda a Horn do
Expediente. Passa-se i1

ORDEM DO DIA
Item l
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•2, DE 1977
(Tramitundo cm conjunto com o
Projeto de Lei do Senudo n• 306/76)

GUANABARA
Salilrio Mfnimo Real' -1969'-1977
(Base: 1944 = I 00)

Ano

Rio de J anelro

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977'

104,54447
102,15591
102,02518
104,5144
101,24461
89,119717
94,552858
91,8268
87,670976

cm IIJ73. A ~uhcstimuti11:1 de l 1,3 1 ~•. dccornpth\U mcmulmerl\1:,
l'oi ulln'~:tdu <11h lndi.:c~dc ~n~~n~ de ~·:~du 111i:s.
(:!1 i\1Cdi;1 de IIJhN tnnuulu cmtt1l lndice rdntiiJo u detc:mhro des~e mesmo unn. llà,
rurt:111\11, umu ~utlcstirtllltiv:~, que se rdlctc: nu série: Uc:corrcnte.
(.\1 Ati: junlw.
( 1J Com

rcctlnlptl~i~~~~

Fmllrl "l:fcilu~ E~·ur11imku~ Uo Sul{lriu MfninHI", 1\lbc:rtu de ~lellu c: S1Hilll, iii l:studu.,
API: C:, "A \:~'Lllhlllliu llmsilciruc sun~ 11cr\rectivus", julho de 1'17 J.
l>ccrc\11~ de Siil:iritl Mlnin111", "Omjunlum Ecnm\micn" e "IJnh:tins du !Janco C'cn\lnl
1ln Hm.,iJ".

Votaçi\0, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 2, de 1977 (n• 3.071 • B/76, na casa de origem), que decla·
ra feriado nacional o dia 12 de outubro, tendo
PARECERES, sob n•s 528 e 529, de 1977, das Comissões:
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidude; e
-de Educação c Cultura, favorável.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•-Secretário.
C: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 390, DE 1977
Nos termos do art. 350, combinado com a ulfneu e, do urt. 310,
do Regimento lntern•'· requeiro adiamento da votação do Projeto de
Lei da Cá mura n• 2. de 1977' a nm de ser feita nu sessão de 13 do COI•
rente,
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1977.- Ruy Santos,
O Sr. Dirceu Cnrdoso (MDB- ES)- Sr. Presidente, peço a pu·
Jnvru, para encaminhar a votnçf\o.
O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso) - Concedo a paiavru ao
nobre Senador Dirct.'U Cardoso, pura encuminhur u votação.
O SR, DIRCEU C\ i! DOSO (MDB- ES. Pum encuminhur a
vowcuo. Sem rcvisflu do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
l·lú três dias se detém o Senado Fedcr:tl )"'unt u votação do Projeto qut: institui feriado nacional o dia 11 de outubro. Nu sessão de ontem, por raltu Úc ({IUJf/1111, lliill fh)Jc ser \'~ltado.
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Hoje, o nobre Líder da Maioria requer o adiamento du votação,
transferindo-a pum quinta-feira próxima. Por determinação do no·
hrc Líder, o nobre Senador Adalberto Sena e nós que temos tomado
conta do rrojeto cm discussão não vimos, Sr. Presidente, dificuldade
cm aprovar esse adiamento. Porque três projetas esti'lo aqui obstruídos na pauta, em virtude da inversão da ordem; dois tratam de casos
relacionados a viúvas c o terceiro, da promoção daquele Sargento
que deu a vida para salvar a de uma criança no Jardim Zoológico.
Portanto, Sr. Presidente, não seremos nós do MDB que vamos
ter qualquer dificuldade cm aprovar o adiamento da votação deste
projeto da pauta. (Muito bem!)

Outubro de 1977

Parágrafo único. O beneficio concedido por esta Lei é
inacumulávcl com rendimentos recebidos dos cofres públicos, sob
qualquer forma ou titulo.
Art. 2• As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta da
dotaçilo orçamentária de Encargos Gerais da União- Recursos sob
a supervisão do Ministério da Fnlt:nda - destinada no pagamento
de pensionistas do Tesouro Nacional.
Art. 3• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Ar\. 4• Revogam-se as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4:

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em votação o
n:qucrimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 79, de 1977 (n• 3.444-B/77, na Casa de origem) de iniciati·
va do Senhor Presidente da República, que concede pensão
especial a Amarina de Loyola Pessoa, tendo
PARECER, sob n• 724, de 1977. da Comissão:
- de Finanças, favorável.

De acordo com o voto do Plenário, a matéria é retirada da pau·
ta, devendo a ela voltar na de 13 do corrente.
Em conseqUência, o Projeto de Lei do Senado n• 306, de 1976,
constante do item n• 2 da Ordem do Dia, fica com sua discussão
sobrestada, cm virtude de tramitar em conjunto com o projeto objcto
do requerimento que vem de ser aprovado pelo Plenário.

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

f: o seguinte o projeto que fica com sua discussão

1:: o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 79, DE 1977
(N• 3.444-B/77, na Casa de origem)

sobrcstada:
-l-

De inicia/ÍI'a do Senhor Presidente da República

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 306, DE 1976
(Tramihmdo em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n9 2/71)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
306, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que considera
feriado nacional o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida, Pa·
droeira do Brasil, tendo
PARECERES, sob n•s 528 e 529, de 1977, das Comissões:
- de Constituição c Justiça, pela prejudicialidade; e
- de Educação e Cultura, pela prejudicialidadc.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 78, de 1977 (n• 3.294-C/77, na Casa de origem), de iniciati·
va do Senhor Presidente da República, que concede pensão
especial a Nair Viana Café, vitima de torpedcamento do na·
vio Afonso Pena, durante a Segunda Guerra Mundial, tendo
PARECER, sob n• 723, de 1977, da Comissão:
- de Finanças, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.

A matéria vai à sanção.

fi o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N978, DE 1977
(N• 3.294-C/77, na Casa de origem)

De iniciativa do Senhor Presidente da Repríb/ica
Concede pensão especial n Nulr Viana Café, vitima do
torpcdcumcnto do nu~ lo u Afonso Pcnu", durante a Segunda
Guerra Mundial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 ~ concedida a Nair Viana Café, inválida, vitima do
torpcdcamcnto do navio brasileiro "Afonso Pena'\ duruntc n Segunda Gcrru Mundial, pensão especial mensal, vital!cia e intransferivel,
equivalente a duus vezes o muior sul{!rio mínimo do País,

Concede pensão especial a Amarina de Loyola Pessoa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• fi concedida a Amarina de Loyola Pessoa, irmã inválida
do ex-escafandrista Alberónio Loyola Pessoa, falecido cm acidente
quando a serviço da Marinha, em 1• de janeiro de 1953, pensão cspe·
cial, mensal e vitalícia, no valor equivalente a duas vezes o maior
salário mínimo do Pais, da qual se deduzirá a importância correspon·
dente à pensão mensal paga à mesma pensionista por efeito de
decisão judicial.
Art. 2• As despesas decorrentes desta lei correrão à conta da
dotação orçamentária de Encargos Gerais da União- Recursos sob
a Supervisão do Ministério da Fazenda, destinada ao pagamento de
pensionistas do Tesouro Nacional.
Art. 3• Esta lei entrarâ em vigor na data da sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)-ltem 5:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 84, de 1977 (n9 4.071-B/77. na Casa de origem), de inicia·
tiva do Senhor Presidente da República, que concede promo·
ção, pelo principio de bravura, ao 2•-Sargento do Exército
Silvio Delmar Holenbach,tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 725 c 726, de
1977, das Comissões:
-de Segurança Nacional: c
- de Finanças.
Em votaçào o projeto.
Os Srs. Senadores que o urravam. queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado. A mati:ria vai ir Comissão de Reduçào, nos termos
do art. 352. 1•. do Regimento Interno.

*

O Sr. Agcnor Maria (M DB - RN) - Sr. Prcqidente, peço u
paluvru para dcclaruçào de voto.

O SR. !'RESIDENTE (José Lindoso)- Concedo u pulavru ao
nobre St:nndor Agcnor Ma ria.
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O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Para declaração devo·
to. Sem revisuo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Casa não só vota favorável à bravura inolvidável do Sargen·
to, mas reverencia, nesta oportunidade, um homem que levado pela
sagrada chama da corngcm procurou salvar aquela criança que, na
sua inocência, estava sujeita à morte imediata.
De forma que o meu voto, Sr. Presidente, nilo é só de reverência
à memória do insigne c incsquec!ve! herói, é também para que se
guarde na memória dos brasilienses c dos brasileiros um homem que
preferiu arrostar todos os perigos, enfrentando a morte c morrendo
para salvar. na pureza da inocência, uma criança,
Este é o meu voto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, favorável no
inolvidável herói. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 6:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 362, de
1977, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da conferência
proferida pelo Ministro Ncy Braga, na Escola Superior de
Guerra, no dia 22 de setembro de 1977.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição.

C: a seguinte a conferência cuja transcrição é solicitada:
"CONFERC:NCIA PROFERIDA PELO MINISTRO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA, NEY BRAGA, NA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 22·9·77.
I. Introdução
Mais uma vez tenho o privilégio de trazer aos estagiários da
Escola .Superior de Guerra, sempre dedicados ao Brasil, alguns te·
mas que julgo relevantes na área que me coube gerir, por escolha do
Presidente Ernesto Geisel.
Nilo pretendo fazer diagnóstico da educação, da cultura c dos
desportos no Brasil, nem teorizar sobre tais assuntos. Creio que nós
estamos envolvidos em um trabalho de tanta envergadura que impor·
tante é realizar o possível na linha dos objctivos nacionais. Realizar o
possível para atingir o ideal. Na vida pública, no governo da cidade,
pensar grande no futuro é obrigação moral. Mas, também o é nilo
esquecer que cada passo é mais necessário do que nenhum pelo fascínio de sonhar sem fazer.
Disse, cm anterior ocasiuo, que a educação moderna deve fornc·
ccr a cada um os meios de se situar num mundo cm constante mu·
tação, de construir as etapas sucessivas de sua vida social c profis·
sional, de reagir ao aleatório, ao imprevisto. Uma caracter!stica do
nosso tempo é essa mudança rápida du tecnologia. De nada serve
acumular conhecimentos que arriscam se tornar rapidamente obsoletos, Faz-se, ao contrário, imperativo fornecer métodos de raciocínio
c pesquisa.
Pura o Ministério da Educação c Cultura o essencial é formar
agentes sociais úteis capazes de compreender a realidade por inteiro.
Para isso tornou~se básico nlimcntnr a qualidade do ensino minis·
trado, aumentando os !ndiccs de aproveitamento no processo de
aprendizagem. ConseqUência natural dessa macrovisuo das etapas
cducutivus é o aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de ensino c
pesquisa, de modo u prcpurnr o aluno para a vida social.
Nua tem sido nossa preocupação iniciar novas reformas, ou a
reforma das reformas que forum legadas. O nosso trabalho tem sido
centrado nu tomadu de opções para consolidar e ordenar o dcsempc·
nho do Ministério. As soluções devem ser submetidas a critérios
preferenciais dotudos de nlveis de exigência sempre crescentes. Para
esse efeito, temos necessidade de adotar procedimentos de plane·
jumento sempre mais rigorosos. O vulto das responsabilidades ussu·
midus requer o nproveitumento ótimo dos recursos existentes, Disse
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nu Politica Nacional Integrada da Educação que o problema do ajus·
lamento entre as necessidades do sistema cducaci~nal e os recursos
dispnnlvcis deve nricntnr·se pelos ohjetivos que o sistema tem cm
mira. O marco de referência deve ser o delineamento do papel social
do graduado. Leva-se cm conta aqui a sua adequada preparação
técnica c a sua formação humanística. Em suma, o conjunto de cir·
cunstâncias culturais é balanceado com as necessidades do merendo
de trabalho. Para o Ministério, nem sempre o mercado de trabalho é
o melhor indicador das necessidades sociais. Ele pode estar sob a
innuoncia das carreiras tradicionais ou innacionado por circunstân·
cias conjunturais. Nesse sentido a ação cultural revela-se indispcn·
súvel. Por meio dela consegue-se ativar a ação individual, menos por
objetivos exclusivamente cconômicos do que pela necessidade de
aumentar a qualidade de vida como um todo. C:, na verdade, uma
tentativa de subordinar a chamada "cultura tecnológica" aos fins c
valores fundamentais da vida humana.
Em 1975, aqui nesta Escola, nós balizamos o objetivo maior do
desenvolvimento planejado pela realização de uma sociedade feliz.
Essa sociedade feliz, cm última análise, é uma passagem histórica
inovadora. No passado, a preocupação foi assegurar ao homem o
direito de existir como cidadão, pela outorga de liberdades civis c
políticas. Agora o que se postula é garantir ao homem o direito de
ser feliz, pela afirmação de sua individualidade e pela criação de um
conjunto de circunstâncias concretas que lhe faculte a plena realiza·
Ção como pessoa.
Este racioc!nio, aqui muito rapidamente delineado, tem
permeado toda a ação do Ministério da Educação c Cultura nas suas
três linhas convergentes de ação: a Educação, a Cultura c o Desporto.
Pretendo passar cm revista cada uma das áreas. E o farei sob a
ótica de cada política nacional correspondente, que está sendo
realizada pelo Ministério. O que desejo é destacar avanços objctivos.
Das dificuldades, todos sabemos. Da dimensão dos desafios, todos
estamos conscientes. Precisamos continuar trabalhando sem descan·
soe sem desânimo. Só os que não querem enxergar, são capazes de
desconhecer o muito que já se fez. E a educação é um trabalho coleti·
vo, cm que lodos nós temos responsabilidade solidâria. r: essa a
essência da própria sociedade democrática. Como escreve Thomas
Mcrton, ela "está fundada sobre uma espécie de fé: a convicção de
que cada cidadão é capaz de assumir e assume inteira responsabili·
dade politica". Que cada um não só compreenda cm larga escala os
problemas do governo, mas esteja pronto a tomar parte de boa von·
ta de na solução desses problemas.
2. Educação
Vamos dividir nossa exposição cm cinco partes, a saber: I• grau,
2q grau, ensino superior, ensino supletivo c recursos para a educa·
çào. Antes, porém, uma explicação: ao assumirmos o Ministério da
Educação c Cultura, no início de 1974, duas tarefas principais tinha·
mos pela frente:
I) a consolida'ção da reforma univcrsitãria;
2) a implantação da reforma do ensino de I• e 2• graus.
Na área do ensino superior a reforma expressava-se em acelerado crescimento do número de instituições, de cursos e de alunado.
Este vinha crescendo u taxas superiores u vinte por cento ao ano, Por
outro lado, devia responder prontamente aos novos desafios do
desenvolvimento nacional, cm variada c intensa solicitação de mão·
de-obra qualificada, em numerosas ãreas profissionais.
Como dilo antes, a partir da Revolução de 1964 foi neccssârio
diminuir a deficiência da oferta cm educnçuo, pelo crescimento
acelerado das oportunidades de acesso. Tínhamos antes cem mil
universitários, e hoje passamos de um milhão c duzentos mil. r:
evidente que se tornou imperativo agir para que a cxpansuo quantita·
tivn nilo prejudicasse u qualidade de ensino. Isso implicava ncces·
sariamcntc aumentar o ritmo de formação de pessoal docente, im·
plantar um novo sistema de pós-gruduaçuo, melhorar as instalações
nsicas c desenvolver us utividades de pesquisa.
Nu área do segundo grau, a tcrminalidudc e a continuidade tiveram de ser bulanceudas corrctumcnte. Impunha-se, nu nova
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estrutura, simultaneamente, preparar o aluno para ingressar diretamente no merendo de trabalho ou pura prosseguir estudos a nível su·
perior.
A nível de primeiro grau, a maior preocupação era a de obter os
recursos humanos c materiais indispensáveis para que a estrutura
educacional resistisse à passagem du obrigatoriedade de quatro para
oito anos. Adotumos aqui uma solução gradualista que universalizasse o acesso compulsório ils quatro primeiras séries c progressivamente atingisse as quatro restantes.
No ensino supletivo, foi importante seguir as necessidades nilo
preenchidas totalmente pelo ensino regular, e também funcionalizar
o caráter democrático que lhe é intrínseco, pela ampliação de oportunidades educacionais aos que, na faixa etária própria, não puderam
aproveitá-las; sem falar no continuado e bem sucedido esforço para
elevar os índices nacionais de alfabetização.
No mesmo compasso desse esforço aluou o Ministério no pré-escolar, na educação sanitária, na alimentação, na distribuição de
livros didáticos e na educação especial. fi a açilo preventiva das
dificuldades de aprendizagem, criadas por fatores extra-educacionais,
Vale ressaltar que no sistema federal em que vivemos, com a
acentuada característica de solidariedade dos entes públicos que o
compõem, nilo pode ser atribuída uo Governo Federal responsabilidade executiva ampla, Cabe-lhe, ao contrário, estimular e apoiaro que tem sido feito com muita ênfase - a participação estadual e
municipal, principalmente no ensino de I• c 2• graus. Assim, a presença se faz sentir mais e mais na área normativa c no estabelecimento das dirctrizcs e bases. Dessa forma, a açilo municipal e
estadual tem responsabilidade executiva própria, correspondendolhe, além disso, plancjar adequadamente de acordo com as realida·
dcs específicas das respectivas esferas de competência. O que se
pretende é hierarquizar harmonicamente a ução planejadu, de modo
a facultar um processo de tomada de decisões nos níveis integrados
da federação brasileira.
fi preciso considerar, como dado relevante, ser o Brasil um País
com população crescente a taxas de 2,5 a 3,0% no ano. Este fato faz
com que as necessidades em educação tenham sempre dimensão desafiadora. E, por essa mesma razão, o Governo do Presidente Geisel
tem destinado recursos anualmente sempre maiores, sendo no orçamento de 1978 o Ministério contemplado com a maior destinação
orçamentária do Tesouro.
2.1 - Ensino de I' Grau
O ensino de Primeiro Grau constitui a base de formação
humana pela via escolar. fi consciente deste fato que o Ministério
vem atuando a partir da educação pré-escolar.
Em 1975 foi criada a Coordenação de Educação Pró-Escolar.
Foi dada prioridade nos alunos carentes e feita adequada integração
com as áreas de Saúde, Nutrição e Assistência Social.
Esse programa, antes inexistente, já representou um aumento
de 20% de matrícula de pré-escolares carentes de 4 a 6 unos, em 1976.
Os recursos alcançados cm 1976, da ordem de CrS 7 milhões,
cresceram pura Cr$ lO milhões em 1977.
No ensino de Primeiro Grau propriamente dito, foi dada ênfase
ao projeto "Capacitaçilo de Recursos Humanos", que proporcionou
oportunidades de habilitação:
-em cursos de 2• grau, de professores em cxerclcio nas quatro

primeirns séries:
-em cursos de licenciatura curta, de supervisores envolvidos
nu implementuçi\o de modelos de supervisuo do ensino.
Além desses, estão sendo habilitados professores leigos em exer•
cicio nas escolas de I• grau, utruvés de um modelo de ensino 1\ distúnciu, o que permite umplim o nlm1ero de purticipnntcs.
Puru estimular os governos estaduais c municipais nus utividudes de formaçuo de pessoal docente puru o I• grau, estamos destinando recursos da ordem de CrS 58,9 milhões pura o pcr!odo de
1975/1979.
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Sistcmatkamentc, além desse projeto de Capacitação de Rccur·
sos Humanos, vem o Ministério desenvolvendo projetas prioritârios
que oonvcrgem para o objetivo de aumentar a taxa geral de escoluri'açtw ao nívd de primeiro gr;au. SUo eles:
-Novas Metodologias- intrÕdução de novas metodologias
cjou tccnologias cduc:tcionais;
- Reformulação de Currículos- aperfeiçoamento de processo
de pl:1ncjumcnto c imph:mcntação curricular;
- Opcraçr10 Escola - expansão e melhoria do aproveitamento
da rede de' escolas;
-Assistência Técnica - aperfeiçoamento c implemcntaçilo de
planos. programas e projetes na área de Ensino de I' Grau.
Decorre desse tipo de atuação o aumento em 1976- só federal
- de mais do 363,2H3 novas vagas. Os esforços desenvolvidos cm
ajuda aos Estudos c Municípios permitiram atingir, com as obras
daqueles governo,, toda a população escolarizável dos 7 aos 14 anos,
cxccto no Norte c Nordeste, o que será alcançado plenamente com a
rcgularizaçr.o progressiva do nuxo escolar, mediante a ação corretiva
da distorção idadefsóric que estamos empreendendo.
Por outro lado, enquanto em 1973 tínhamos uma população
escolarizada de 18,5 milhões sobre 21 milhões escolarizáveis, estamos alcançando, cm 1977, cerca de 21,1 milhões de matrículas para
22,3 milhões de alunos em idade escolar, o que representa sensível
melhoria na relação. Verifica-se que, se até 1962 a escolarização das
cri,mças na faixa etária dos 7 aos 14 anos não atingiu a metade
destas. agora jú ultrapassa os 80%, estando previsto, cm 1979, o
índice de 90%. Nu mesma linha de crescimento, enquanto no Programa Promunicipio, de apoio e orientação às Prefeituras, aplicamos
em 1975 cerca de CrS 25 milhões, em 1977 estão sendo aplicados
mais de CrS 101 milhões. Computados todos os programas do Ministério, veriõcou-sc que em 1974 foram destinados cerca de CrS 288
milhões pura a expansão o melhoria da Rede de Ensino de I• Grau,
cm 1977 estão sendo utilizados recursos da ordem de CrS 635
milhões, perfazendo um total, no período de 74/77, de cerca de CrS I
bilhão, com u ampliação ue mais de um milhão de novas vagas e
cerca de 2,4 milhões de alunos beneficiados.
Do esforço dispendido resultou o beneficiamento do nuxo escolar IH\S quatro primeiras séries. Enquanto no quadriênio 1964/1967
tinha-se pura cada mil alunos na 1• série a presença de 241 na 4• série,
no qundri~nio 1968fl971 essa relação era de 1.000 para 308,
chegando a 1.000 pura 375 no qudriênio 1972fl976, No biénio
19751 1976, a relação da I• série para a 2• apresentou representativa
melhoria com relação aos anteriores, alcançando a correspondência
1.000 pura 600, enquanto em 1968/1969 era de 1.000 para 455,
Faço uma referência especial ao Programa do Livro Didático c
Material Escolar realizado pelo Ministério, Globalmente, excluído 0
Livro Didático pum o Ensino Fundamental, saltamos de 23,6
milhões de pecas, cm 1974, para 56 milhões em 1977. P~ra se :cr idéia
das dimensões do programa, vale mencionar que, enquanto cm 1974
produzimos 17,7 milhões de cadernos escolares, cm 1976 chegamos a
27 milhões, com uma média diaria de 137 mil. Abrimos novas linhas,
como o bloco de desenho, não produzido em 1974, que atingiu 300
milcml975cccrcude700milem 1976.
No que diz respeito à distribuição gratuita de livros didáticos
pura alunos carentes, saltamos de 8,5 milhões, em 1974, para 20
milhões uscrem distribuídos jú em 1977, crescendo os recursos de
Cr.~ 49,8 milhões pura Cr$ 268 milhões, respectivamente, E, ao mesmo tempo, com a diminuiçuo do número de títulos, estamos reduzindo sensivelmente u rotatividade dos livros, com evidente benefício
para todos os alunos,
D~.:stuco. aitu.lu~ o crescimento de 56% do volume de bolsas de
estudo distribuidus entre 1975/1977.
Outro indkador que revela o grande esforço do Ministério é o
relativo ü Alimentação Escolar. De 1970 a 1976 foram aumentadas
ccrou de 300 milhôcs de refciçõcsjuno, pussando os recursos disrunivds de C'rS IS5 milhões, cm 1970, puru CrS 1.4 bilhuo em 1976,
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Outro dado relevante diz respeito à Educaçi!o Especial. Para o
quadriénio estilo sendo capacitados 11.500 docentes e 3.150 técnicos
com recursos aplicados da ordem de Cr$ 26 milhões. Em 1977, foram
bcneõciadas 264 organizações particulares cm todo o Pais, com recursos da ordem de CrS 27,4 milhões. De 1977 a 1979 estão previstos
auxílios u 841 instituições, no total de Cr$ 87, I milhões. Além disso,
foram concluídas, cm 1976, vinte propostas curriculares para o 1•
grau, abrangendo os deficientes mentais educáveis, visuais c nudi·
ti vos, c os supcrdotndos.
Uma última mcnçi!o desejo fazer com relação ao 1• grau. Diz
respeito à particular atenção que estamos dedicando à reformulação
do currículo de 1• grau. Criamos um laboratório de curr!culo vinculado ao Ministério e estamos apoiando decididamente os Estados
paru u implantação c avaliação de curr!culos. lô meu firme pensamento equacionar o assunto e resolvê-lo, tendo em vista a modernização curricular e a necessidade de uma indispensável uniformidade,
respeitadas as peculiaridades regionais. Para esse efeito aplicamos,
cm 1975, cerca de Cr$ 18 milhões, e já no corrente ano destinamos
cerca de CrS 20,5 milhões.
Com a abrangência que o tempo permite, creio que os dados
apresentados revelam bem a prioridade que o Ministério está dando
ao ensino fundamental.
l.l - Ensino de 2• Grau

Pura o Ensino de 2• Grau foram fixadas as seguintes metas qualitativas:
I. favorocer c criar estimulas para ultimar a opção
terminal idade;
2. umpliar o ~unccito de profissionalização, entendendo-a como "cducuçiio para o trubalho";
3. condicionar a implantação definitiva do sistema à realização
dos estudos de mercado de trabalho;
4. explicitar e instrumentalizar a opção terminalidade;
5. trans.ferir para programas de treinamento em serviço a especialização final;
6. articular-se com a universidade para entrosamento de sua
uciio prolissionalizunte.
Numa a~ào planejada, e em consonância com as metas fixadas,
aplicamos em 1976 CrS I, I bilhão, o que representa um aumento de
100% com relação aos CrS 502 milhões aplicados em 1975,
Desenvolvemos especial esforço na profissionalização, expresso
nas seguintes habilitações aprovadas no período de 74/76;
-Técnico cm Processamento de Dados;
- Ccnotécnico, Técnico Iluminador, lndumentarista, Aderecista c Técnico em Sonoplastia;
-Técnico em Serviços Bancários;
-Técnico cm Móveis e Esquadrias;
- Ttcnico cm Náutica, Máquinas Navais:
-Técnico em Meteorologia:
-Técnico cm Operação de Reatar;
-Técnico cm Protcçào Radiológica;
-Técnico cm Enologia;
-Técnico em Museus;
-Técnico em Biblioteca;
-Técnico cm Serviço de Relações Públicas;
-Técnico cm Nutrição e Dietética;
-Técnico em Higiene Dental;
-Técnico cm Educação Ffsica e Desportos;
-Técnico cm Celulose c Papel;
-Técnico cm Seguros;
-Técnico em Plásticos;
-Técnico Musical:
-Técnico em Mec1inica de Precisão;
-Técnico cm Hidrologia;
-Técnico em Geodésia e Curl<lgrafia;
-Técnico em Patologia Cl!nica;
-Técnico cm Histologia;

S4bado 8 5493

-Técnico em Transaçõcs Imobiliárias;
-Técnico em Laboratório de Prótese Odontológica;
-Técnico cm Recreação Coreográfica Infanta-Juvenil;
-Técnico em Desportos, e
-Técnico em Açúcar e Álcool.
Além da aprovação dessas habilitações, foram objeto de nossa
preocupação as dificuldades em implantar o ensino de 2• grau
oferecendo apenas curso para habilitar técnico e auxiliar.
Ambos os cursos não atendiam as necessidades de oferecer
formação profissional a toda a clientela de 2• grau.
Para solucionar tais dificuldades, iniciamos estudos que visaram
a ampliar o conceito de profissionalização no 2• grau. dando-lhe
conotação de educação para o trabalho.
Dentro desse novo conceito, e visando a racionalizar o sistema,
foram aprovadas as habilitações básicas que preconizam educar o
homem para o trabalho, oferecendo uma sólida educação geral e
conhecimentos tecnológicos de uma fam!lia ocupacional. Com esse
tipo de habilitação transfere-se para programas de treinamento cm
serviço a especialização final do aluno, ao mesmo tempo que se
mantém, como previsto em lei, no 2• grau, a possibilidade de preparar o aluno para a continuidade de estudos, garantindo um
entrosamento com a universidade em sua açi!o profissionalizante.
São onze as fam!lias ocupacionais ou habilitações básicas
aprovadas;
I. Administração;
2. Agropecuária;
3. Artes;
4. Comércio;
5. Construção Civil;
6. Crédito c Finanças;
7, Eletricidade;
8. Elctrônica;
9. Mecânica;
10. Qu!mica, e
11. Saúde.
Para a implantação desse tipo de habilitação temos dado
assisténcia técnica e financeira aos sistemas de ensino das unidades
federadas. Recentemente contratamos a Fundação Getúlio Vargas
para colaborar nos estudos e providências para implantação das
habilitações bâsicas. Pelo contrato, serão feitos levantamentos c
análise das medidas a serem levadas a efeito para a mencionada
implantação. Serão também feitos estudos sobre especificações e
protótipos de equipamentos, espaços flsicos próprios para as diferen·
tcs habilitações, bem como será intensificada a assistência técnica às
25 Secretarias de Educação.
Para esse contrato estão destinados recursos da ordem de
Crs 28 milhões, e os primeiros resultados indicam a corrcção da
medida adotada.
Está o Ministério realizando particular esforço na preparação
de professores para o ensino de 2• grau, abrangendo, inclusive, a
atualização e aperfeiçoamento de pessoal técnico e de direção e
administração escolar. Nesse caminho, estamos desenvolvendo programas especiais de capacitação de recursos humanos para o ensino
de Ciências, incluindo F!sica, Qufmica, Biologia, Matemlltica,
Saéalc, além de Estatística c lntroducilo a Computadores. Paru esse
objetivo, foram destinados, inicialmente, Cr$ 18,91 milhões, acrescidos, agora, de mais de CrS 12,5 milhões, alocados especialmente
pura atender à implantação das habilitações básicas, perfazendo o
montante de CrS 31,41 milhões. Esta quantia significa um substancial acréscimo com relação aos Cr$ 6,63 milhões aplicados em 1973,
Ainda no campo da preparação de professores, estamos trabalhando com us universidades, seja para desenvolver técnicas de
microcnsino, novus metodologias do processo ensino-aprendizagem,
metodologia do ensino de Português ou mesmo para a formação de
um Centro de Elaboração e Análise de Curr!culo.
Com rcluçioo uo crescimento de matriculas, salmos de cerca de
400 mil cm 1964 pnru 2,1 milhões cm 1976 com previsão de 2,5
milhões cm 1979.
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melhor iipoio ao L'Stud:mte carente destinamos em 1977
CrS 32.1 milhões cm Bolsas de Estudo contra CrS 22,2 milhões cm
197hc CrS 10.1 milhões cm 1974.
O mesmo se diga com relaçilo ao Programa do Livro Didático
para o qual destinamos em 1977 cinco vezes mais recursos que em
1974.
Está previsto para o perfodo de 1977/1979 a construção de 170
laboratórios de Ciências Básicas e 57 bibliotecas para o ensino
profissionalizantes de 2• grau, além' da aquisição de equipamentos
para diversas Escolas Técnicas Federais.
O aumento de oportunidades educacionais, expresso na expansilo de mntrículas jít mencionada, tem sido acompanhado de uma
prcocupaç[JO constante com a melhoria qualitativa do ensino ministrudo, quer por meio de ações de assistê:ncia técnica, ensejadas
pelos projetas prioritários do II Plano Setorial de Educação e Culturu. quer pclu assist~ncia financeira ao sistema de ensino, que teve
sensível :tcréscimo, passando de CrS 8,5 milhões em 1974 para
CrS 116.01 milhões em 1977.
Convém ressaltar, nas ações que visam a alcançar a melhoria da
qualidade do ensino, a implantação· da Supervisão Pedagógica,
Orientação Educacional c a Integração Escola-Empresa que mobilizam proressorcs, alunos e empresas a fim de propiciar um rendimc.:nto ótimo no processo Ensino-Aprendizagem.

A Integração Escola-Empresa tem desempenhado um papel
importante no ensino de 2• grau. Numa corrente profissionalizante
de ensino, a empresa constitui-se em agência com alto grau de
responsabilidade na rormaçilo profissional do jovem. Os subsidias
colhidos nesse trabalho possibilitam a realimentação do currículo e
um melhor ajustamento dos objetivos da escola às necessidades do
Pais.
A rede particular de ensino tem recebido nosso apoio e incentivo. Foram distribuídos recursos para aquisiçilo de equipamentos,
beneficiando, o período 74 a 76, 258 instituições. Em 1978 estilo
previstos CrS 21,3 milhões para esse auxilio contra apenas CrS 2,5
milhões cm 1974.
Finalmente, uma rererência às escolas da rede rederal que desempenham papel de relevância na rormaçilo do aluno de 2• grau, destacando os Colégios Agrícolas que atendem ao setor primârio da
economia.
Acompanhando a prioridade governamental para o desenvolvimento agropecuãrio brasileiro, temos dado especial atenção a essas
osco!as que preparam ti:cnicos cm agropccuária. Merece citação o
empenho em implantar nesses Colégios o sistema esco!a-razenda,
que preconiza "ensinar a razer, razendo" e possibilita o desenvolvimento de projetas agropecuãrios.
Por meio desses projetas, procura-se alcançar a auto-suficiência
nos Colégios, quer garantindo o necessário para sua manutençilo,
quer comercializando o excesso da produção, revertendo esses recursos para execuçilo de novos projetas.
No ano de 1976, além da produção consumida nos Colégios, roi
eomercializado o excesso de produçiio, alcançando a cirra de CrS 5, 9
mil hõcs contra CrS 2,8 milhões cm 1974.
Criamos a Coordenação de Ensino Agropecuário que tem tido
uma atuuç~o destacada na dinamização desse tipo de ensino.
As Escola> Técnicas Federais, por outro lado, atuam principalmente no setor secundário da economia, e é grande a aceitação dos
técnicos nelas rarmados. Modernizamos sua estrutura, beneficiando
com essa providência 23 escolas, 142 cursos c 26 áreas de ensino
prolis.;ionulizante.
Concluindo, gostaria de acentuar que, no 2• grau, a grande
preocupação continuará sendo a de propmcionar a toda a clientela
uma rormuçi\o profissionalizante mlnima. Por outro Indo, traços
culturnis conhecidos razcm com que nossa população estudantil
aspire, nu sua grande maiorin, u ingressar no ensino superior, Sem
pensarmos, por inoportuna, cm umn reforma du reformu, n mutérin

tem sido objeto de constante preocupaçilo. Uma alternativa
rnzoi1vcl, dentro du flcxihilidnde du própria legis!açilo vigente, roi a
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proposta pelas habilitações básicas em que o aluno pode optar pela
continuidade de estudos, com educação geral sólida que o auxilie na
escolha de seu curso superior e lhe di: o embasamento necessário
para melhor aproveitá-lo.
As habilitações bãsicas possibilitam, concomitantemente, n
opçilo terminalidade. Tendo recebido durante o curso conhecimentos tecnológicos amplos de uma ramilia ocupacional, o aluno
tem racilidade de adaptações e readaptações a diversas ocupações,
completando sua rormação no emprego ou, caso o queira, ingressando numa escola que arerece curso de nfvel técnico a fim de
obter seu diploma.
Uma outra possibilidade consiste em algum tipo de rusilo do 2•
grau profissionalizante com os cursos de curta duração ou de tecnólogos. A resistência orerecida a estes sugere o exame de um esquema
intermediário que poderfamos chamar de pó.r-secundár/o, embora
não-universitário.
Este objetivo será grandemente raci!itado pela progressiva
articulação que estamos realizando do sistema formal de 2• grau com
o ensino não-rormal, proporcionando treinamento de mão-de-obra
já engajada na força de trabalho.
Sistemas de há muito desenvolvidos, tipo SENAC e SENA!- e
agora o SENA R (Serviço Nacional de Formação Profissional Rural)
-, continuam a merecer o apoio do Ministério, podendo contar
desde logo com recursos substanciais postos à disposição de programas voltados para o treinamento profissional, como prevê a Lei
n• 6.297 f75. Será alcançada, assim, a necessãria e creséente integração escola-empresa que vem merecendo firme apoio do Ministério.

2.3 - Ensino Superior
O sistema de Ensino Superior encontrava-se, cm julho de 1977,
com 904 instituições c com uma população universitãria de 1,24
milhão de alunos. Isso significa que o ensino superior cresceu, com
relação ao exercício de 1976, em cerca de 13,3%. Continuamos, pois,
crescendo a taxas expressivas, ainda que bem menores do que as
observadas nos períodos anteriores. Entre 1968 e !972 crescemos
25% ao ano e de 1970 a 1974,21% ao ano. Essa diminuição da taxa
de crescimento traduz uma das principais preocupações do Ministério no sentido de ordenar a expansão e enratizar a dimensão da
qualidade. Precisamos continuar crescendo, mas dentro de critérios
que preservem os aspectos da qualidade do ensino, da diversificação
da arerta de vagas e do atendimento às necessidades prioritãrias
nacionais e regionais. Só roram criadas novas escolas ou cursos que
vinham ao encontro dos objetivos nacionais bem definidos. ~
expressivo verificar que o Conselho Federal de Educação, que aprovava 272 cursos novos em 1973, autorizou somente 53 cursos cm
1976, e 9 ati: julho de 1977. Com isso foi possível regularizar, através
da concessão de reconhecimento, 1.220 cursos autorizados, cm funcionamento, cujos alunos, antes, não podiam exercer a profissão por
ralta dessa providência. A expansão, nesses últimos dois anos,
ocorreu sobretudo nas áreas de saúde e tecnologia, bem como
naquelas regiões mais carentes.
Das 904 instituições existentes, contamos hoje com 61 universidades, das quais 40 públicas e 21 particulares, abrigando cerca de
40% do alunado, Das 843 instituições isoladas existentes, cerca de
174 são públicas e 669 particulares. Esses dados evidenciam que,
enquanto o selar público cresce a taxas médias de 9,6% ao ano, a
rede particularse expande a 16,2%.
Foi também através da expansão da rede particular que
pudemos absorver os contingentes acumulados de "excedentes" e
levar o ensino superior para as cidades do interior do Brasil.
A preocupaçilo com a melhoria permanente da qualidade do
ensino leva o Ministório a concentrar hoje boa parte de suas ações
sobre o corpo docente. De um total de 93.500 docentes de nfvel superior, jú estamos supcrnndo o percentual de 20% com titulas de
mestrado e doutorado. Tomando-se por base o ano de 1973, esses to·
tais significam um aumento de 57% de doutores e m~stres c 70% de
pessoal pós-graduado.
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Atualmcnte contamos com mais de 300 cursos de pósgraduação credenciados, com uma média anual de 12.000 alunos
matriculados. Para a formaçilo desse pessoal altamente qualificado,
elevaram-se os recursos da CAPES, nos anos de 1967/1977, a mais
de CrS 600 milhões, 55% superiores ao biênio anterior, a fim de aten-

cursos da área de Ciências Humanas em geral. Considerando que
esse setor já está razoavelmente atendido, enfatizou o MEC, como
prioritárias,· as áreas das Ciências da Saúde e Tecnologia. Nos

der n cxpansüo dos programas de bolsas de estudo no Pais e no

últimos dois unos impluntamos cerca de 131 cursos novos de

exterior, a implantação do Plano Nacional de Pós-Graduação e os
Programas Institucionais de Capacitação Docente. Em 1975 contávumoscom apenas 2.300 mestres e 150 doutores; em 1977, estamos
com 3.200 mestres e 250 doutores, prevendo-se para 1979, 16.800
mestres e 1.400 doutores.
Levantamento recente realizado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico identificou algumas
centenas de pesquisas consideradas da mais alta relevância para o
desenvolvimento nacional. Citamos algumas delas para que os
senhores possam aquilatar a importância do seu conteúdo:

formação de tecnólogos, em 46 modalidades distintas, com um total
de 5.200 novas vagas. Foram criados cursos como os de Curtumes e
Tanantes, no Rio Grande do Sul; Processos Químicos, na Bahia;
Saneamento Ambicntul, no Parti; Ortóptica e Fonoaudiologia, em
Silo Paulo; Bovinocultura, no Mato Grosso; Laticínios, em Minas
Gerais; Açúcar de Cana, em Alagoas; Heveicultura, no Acre. Esses
cursos de formação de tecnólogos procuram identificar necessidades
locais e dar-lhes atendimento, com o que silo abertos meios de atrair
elementos da região que, formados, nela tendem a fixar-se.

- eriação, para a TELEBRÁS, de sistema de telecomunicação,
através de raio Laser;
-produção dos primeiros lingotes de nióbio metálico para
obtenção de ligas metálicas na construção de reatares c fabricação de
lim1padus" vapor de mercúrio c sódio;
-desenvolvimento de sistema de freios automáticos para o
metrô de São Paulo;
- plano, construção e ensaios de um novo tipo de motor de
explosão;
-estudo do aproveitamento da diferença térmica entre os rios
Solimões c Negro para obtenção de usina movida a gás amoníaco
(Projeto Rio Negro);
-estudo da perda de água de superficies naturais e aplicação de

nossas instituições de ensino superior. Fazia-se necessário contruba·
lançar o tcndêncin história observada cm nossa sociedade para os

Dentre esses cursos, contudo, queremos destacar, por sua origj ..
nulidade, o Centro de Educação Tecnológica da Bahia, criado em
1976. Trata-se do primeiro estabelecimento da rede federal de ensino
destinado a ministrar exclusivamente cursos de formação de tecnó·
logos, cujos formandos suprirão a mão-de-obra especializada para o
pólo petroquimico c indústrias correlatas, no Estado da Bahia.
Ressaltamos, ainda, os cursos de Ciências Agrárias, pelo apoio
· que estão recebendo c pelo incremento que nessa área se está vcrir.·
cando. Dois grandes programas cobrem os cursos agrícolas: o Programa de Educação Agrícola Superior (PEAS) e o Programa de
Desenvolvimento das Ciências Agrárias (PRODECA). Cerca de 48
instituições estão sendo beneficiadas, ministrando 108 cursos dos
vários setorcs das ciências agrárias, desde os de Engenharia Florestal
até Veterinária e Zootccnia nas áreas de graduação c pós-graduação.

filmes mononucleares para reduzir a taxa de evaporação:

Aproximadamente 80% do corpo docente que trabalha nessa área

-construção do Computador G-10, defabricação nacional; e
-desenvolvimento de motores nacionais movidos a álcool.
Estns são algumas das centenas de titulas de pesquisas em
andamento. Os trabalhos jú concluídos constam do Banco de Teses
- amostragens da vigorosa produção do centro de pós-graduação
no Brasil.
Ainda com relação ao corpo docente, está implantado o Plano
,
d
de Classificação de Cargos, que atingiu 35.000 pro,essores o
sistema federal c gerou um aumento médio de 47% na capacidade
doccnte instalada. Destes, apenas 7.752 _ cerca de 20%, exerciam
suas funções em regime de tempo integral. Hoje contamos com
17.400 docentes nesse regime de trabalho, 0 que significa um
aumento de 137% com relação à situaçilo anterior e um acréscimo de
investimentos federais da ordem de Cr$ 4,6 bilhões. A qualidade do
ensino constitui hoje a principal preocupação do Ministério da Edu·
caçilo e Cultura. Todos os projetas prioritários integram-se na coli·
mação desse objetivo.
O projeto de construção c instalação dos campi universitáriosuma exigência da estrutura acadêmica imposta pela Reforma Uni ver·
si tá ria- contou, nos anos de 1976 e 1977, com recursos da ordem de
CrS 700 milhões, beneficiando cerca de 28 instituições federais e 30
hospitais universitários. Até 0 final do período deste Governo prevése a conclusão de 4,5 milhões de metros quadrados de área cons·
truída, consumindo investimentos de cerca de Cr.S 7 bilhões, resul·
tando na duplicaçilo da área atual. Estão sendo aplicados através do
convênio MEC/BID US$ 16,8 milhões, na compra de equipamentos,
ulêm de convênios com outros países c. dô investimento que vem
s~ndo feito no programa para fabricação de equipamentos nacionais.
Dada a importância que atingiu a rede particular de estabeleci·
menta de ensino superior, o Ministério igualmente deu apoio à cons·
truçilo de campo universitário e prédios escolares. Cerca de 106
instituições particulares jd foram beneficiadas pelo apoio do MEC,
com empréstimos du Caixa Econômicu Federal, e recursos do Fundo
do Apoio 110 Desenvolvimento Social- FAS, no valor de Cr$ 2,1
bilhões.
Outro ponto prioritário do Ministério du Educação e Cultura
diz respeito ii politica de diversificação dos cursos oferecidos pelas

ostftu cm regime de tempo integral c titulados como doutores ou
mestres.
A qualidad·e de ensino está estreitamente ligada ao aperfeiçoa·
menta da administração. A universidade hoje em dia é uma instituição por demais complexa, que está a exigir mecanismos ágeis e Oe· dos recursos
xiveis de administraçilo, para um aproveitamento óumo
.
disponívets,
Temos, portanto, de fornecer às nossas universidades administradorcs hábeis c competentes para todos os setores de sua atividado: Planejamento Universitário, Planejamento e Administração de
Campus, Orçamento, Administração Geral, Administração Acadêmica, Biblioteca e Processamento de Dados. Para o preparo de recursos humanos foram empregados CrS IO milhões em 1976 e 1977.
Graças a esses investimentos, as universidades brasileiras já se encon·
tram ajustadas às novas estruturas da Reforma Universitária, e
partem para soluções mais adequadas de seus problemas.
Uma conquista relevante da universidade brasileira nesses últi·
mos anos vem sendo a sua integração, quer com as comunidades
locais, quer com os selares da indústria nacional. Desta forma, a universidade está conseguindo, de modo institucional e permanente,
incorporar as suas tarefas de ensino e pesquisa, às atividades de extensão universitária,
Destaca-se igualmente o trabalho realizado visando a articulacão das instituições de ensino superior com os programas governamentais, merecendo relevo especial o POLAMAZONIA com o
envolvimento do IPEA/CNRH, SUDAM, Projeto Rondon, Sccrc·
ta rias de Planejamcnto e Educação dos vários Estudos que compõem
u Amazônia Legal.
As Escolas Isoladas de Ensino Superior constituem utualmente,
como j!t dito antes, a maior parcela das instituições de ensino supe·
rior no Brasil.
Tomou o Ministério, de maio a dezembro do uno passado, a iniciativa de reunir todus essas escolas em 8 encontros regionais paru
discutir os problemas que mais as afctnm, e lcvó-las u alcançar uma
integração maior entre elas mesmas e o Ministério. Os efeitos dessu
uçi\o jí1 começam u ser percebidos, sobretudo no tocante ii melhoria
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d:J estrutura administrativa, aos conteúdos curriculares c ao treina·

mento do corpo docente.
Nessas escol:Js, onde o ensino t: pago, os nossos alunos carentes
cncontram·sc: c:m difícil situação para enfrentar os estudos. Foi lan.
çada o Programa de Crédito Educativo para pagamento de anuidades c manutenção. Após um ano e meio de funcionamento atinge
o Programa cerca de 300 mil estudantes com recursos oriundos do
própria MEC, da Caixa Económica Federal, do Banco do Brasil c
bancos privados. Aproximadamente 100.000 alunos recebem simultaneamente as duas modalidadeds de bolsas, de anuidade c de manutenção, justamente aqueles com maior dificuldade financeira e fa/cndo cursos cm escolas particulurcs. Desse modo, podem esses estudantes realizar, já agora economicamente bem apoiados, um curso
superior em condições satisfatórias. Somente um uno após u formatura t: que começarão a reembolsar os recursos recebidos, em tantas

prestuçõcs quantas receberam durante a realização do curso, a juros
subsidiados de apenas 15% ao ano e nenhuma correçào monetária.
Estas açiies têm uma repercussão direta nu qualidade do ensino
superior: estllmos hoje com mais de 1.600 bolsistas da CAPES e do
CNPq, recém-graduados pelas nossas instituições, cursando brilhantemente os cursos de Mestrado e Doutorado no exterior, em condi·
cães de igualdade com os alunos de universidades estrangeiras.
Na realidade, além da criação de inúmeros novos cursos que
foram implantados nestes últimos dez unos, estamos formando pessoaltócnico do melhor nível, com o conseqUente desenvolvimento da
tecnologia nacional, sendo absorvido pelo mercado de trabalho com
alto percentual de aproveitamento em grandes indústrias e empresas.
Tal fato pode ser verificado com alguns exemplos que passo a dar:
-80% dos geólogos formados no Pais graduaram-se nestes últi·
mos dez anos e estão na faixa etária entre os 25 e 35 anos. Todos eles
foram absorvidos pelas grandes indústrias nacionais como a Campa·
nhiu Vale do Rio Doce, PETROBRÁS, NUCLEBRÁS, além de
outras inúmeras empresas mineradoras. E a exportação mineral
brasileira cresce em escala geométrica, tendo atingido em 1975 mais
de 15% do total das exportações, ou seja, cerca de USS 1,5 milhão.
Nu árcu da computação eletrónicu, todo o pessoal que está envolvido
com os 5.000 computadores instalados no Brasil formou-se recente·
mente e tem menos de 30 anos. Os frutos de sua qualificação come·
cam a ser evidenciados, com a construção do primeiro computador
nacional G- 10, nos laboratórios de sistemas digitais da Universi·
dade de São Paulo;
-o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, criado cm 1971,
e que tem efeluado expressivos trabalhos nos selares de Fisicll da
Alia Atmosfera, Gcomagnetismo, Meteorologia, Sensoreamcnto Re·
moto e Tecnologia Espacial, conta em seus quadros com alio pcrccn·
tua\ de docentes e pesquisudon:s jovens.
t também na constatação desses fatos que percebemos que u
universidade brasileira tem valiosa participação nu construção deste
Pais. Seus proressores e pesquisadores estão mostrando no Pais e ao
mundo o nosso empenho, o nosso trubulho e a nossa conflançu no
Brasil como grande Estudo-Nação.

2.4 - Ensino Supletivo
Na Pollticu Nacional Integrada de Educação foram cstuhele·
cidns as seguintes metas qualitativas:
I -exercer permanente vigilfmcia para que ele não se converta
num modelo reduzido do ensino regular. mas preserve a sua nexibilj ..
dade operacional substantiva e tldjetiva, cm todos os níveis:
2- esforçnr·sc para que assumn cfetivamcntr.: - embora de
modo a não se confundirem - as suas duns funções: de suplência c
suplt:mcntaçào: u primeira voltada puru a superação de utrasos no
tem ('lo c a !icgunda para a solução de utrusos no contel1do;
J- promover n seu ajustamento contínuo à evolução do ensino
formal regul:1r dos diferentes níveis, de maneira a cvitur u suu con·
vcrslio num sistema de ensino ultrapassado.
Com VIStas i1 erradicação do unalfahctismo no País nté o final dn
décudu, t:stamos rcdu:t.indo rapidnmt:ntc esses índices que cm 1970
eram de D% de analfahctos c agora de mt:nos de 16,5%.
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A promoção de amplas oportunidades de cducaç1lo de adultos
vem tendo substancial contribuição do Projeto Acesso, destinado à
h"hilitação profissional de pessoasjâ engajadas na força de trabalho.
Implantado em 1974, inédito no Pais, este projeto em plena expansuo
vem oferecendo exames de profissionalização em todo o território
nacional, com os seguintes resultados práticos:
- oportunidades de validação do uprendizado adquirido no
trubnlho;
- habilitação, alô ugora, cm mais de trinta profissões, de cerca
de 3.500 pessoas como técnicos de 2' grau.
O ensino supletivo está hubilitando professores leigos, a nível de
29 grau, através do Projeto Logos 11, implantado em 1975, atendendo
a 11.400 professores cm 1976. Dos 45.000 previstos até 1979, 25.000
jú foram atendidos no corrente ano. A metodologia de ensino à
distância e o baixo cuMo desse projeto constituem a melhor solução
r~mt hithilit~trlnos professores leigos nindn existentes.
Dois outros importantes projetas estão sendo implantados:
- Educaçuo Supletiva puru a Saúde Previdenciária, destinado a
mais de 200.000 profissionais do INPS e rede contratada, cm 13
diferentes profissões:
-Projeto de Assistência Educacional ao Atleta Profissional.
Em acão conjunta com os Estudos, vem o Ministério implantan·
do Centros de Estudos Supletivos - uma escola própria para o
adulto - visando aprimorar técnicas e formar recursos humanos.
Em 1975 !'oram instalados 5 Centros; em 1976 alcançamos a marca
dos 19, estando em funcionamento, atualmenle, 25 Centros com
cnpucidadc para cerca de 100.000 pessoas.
Continuauo reforço vem sendo dado pura a preparação do pessoal técnico necessário à educação de adultos. Desde 1974 mais de
9,800 professores já foram ou estüo sendo capacitados em II diferen·
tcs cursos. Deste total, mais de 5.000 o foram cm 1977.
O material didático próprio à educação de adultos, numa
iniciativa pioneira. está sendo preparado e distribuído aos Estados
com os seguintes quantitativos:
- 25 mil cópias de diapositivos sonorizados referentes às diver·
sus disciplinas;
- 2,6 milhões de módulos de ensino para os Centros de Estu·
dos. Estes módulos referem-se ao Programa do Livro Didático para
o Ensino Supletivo aprovado em 1976.
Visando contemplar, prioritariamente, as áreas ainda não
atingidas do território nacional e a estimular a divulgação de elcmen·
tos de nossa cultura, vem o Ministério intensificando as atividades de
tcleducação, a cargo do PRONTEL.
A TV Educativa já contu com extensa rede de transmissão no
território nacional.
O Projeto Minerva, veiculado pelo rádio, em sua segunda fase,
vem aperfeiçoando, continuamente, o curso supletivo para o I' grau
e sua programação cultural é ouvida por grande audiência.
No período de 1975 a 1976 foram atendidos mais de 116.000
alunos. Em 1977 a prcvisuo é de atendermos a I 50.000 alunos nos
4.800 radiopostosjú instalados.
O Ministério csti1 estudando a possibilidade de incentivar a
clientela domiciliar através da distribuição pela FENAME de pacotes- incluindo fascículos· gravações em cassetes- pura as pessoas
intt:rcssadus em realizar exames supletivos.
O Curso João da Silva, a nivel das quatro primeiras séries do I•
grnu, oferecido pela TVE cm 1976, atendeu em telepostos a mais de
IH.OOO alunos, ulêm de 250.000 em recepção domiciliar controlada,
Espcrn·sc cm 1977 quase 30.000 alunos em lelepostos e 750.000 como
clientela domiciliar nos diversos Estudos inleressudos.
Com vistus ao lunçumento cm inicias de 1978, estt\ sendo
produzido u cores o Projeto Conquistu que oferecerá subsidias às
quutro t'lltimas séries do IY grau. comph:mcntundo o ciclo fundnmcn ..
1111 pela televisão. A metodologia de uuto-uprendizagem deste curso
pcrmitir:'1 um grande utcndimcnto ít clientr.:lu domiciliur.
Puru viahilizar o ulcnnce dos objctivos estabelecidos na Politica
Nacional lutegrada un Educaçuo, o Ministério definiu umu Estrutó-
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gia Nacional para o Ensino Supletivo com o objetivo de expandir
segura c controladamcntc esta modalidade de ensino. Procura-se
garantir qualidade, credibilidade, observância de sua doutrina c
filosona c consolidar diretrizes e providências de curto, médio e
longo prazos.
Com rclaçilo às providências tomadas cm função da Estratégia,
vale ressaltar a padronização de certincndos e diplomas, criando-se
um Sistema Nacional de Registro junto às Delegacias Regionais do
Ministério, que garanta a validade nacional desses documentos.
Entre outras providências consta a coincidência de épocas de
exames supletivos e o estabelecimento das mesmas disciplinas pura
todo o Pnfs. Estes exames inscrevem anualmente mais de 500.000 pes·

soas,
Finalmente, vale ressaltar a implantação de um Sistema Nacio·
nnl de fdcntincnçilo de Entidades, que permitirá a formação dos
cadastros nacional c estaduais visando a cooperação técnica do
MEC c dos Estados, além de supervisão e controle mais efetivos para
reduzir e evitar as possibilidades de ser o supletivo utilizado como
válvula fncilitárin para o sistema formal de ensino.
Em 1976, o MEC aplicou mais de CrS 360 milhÕes no ensino
supletivo a cargo dos diversos órgãos envolvidos, estando previstos
cerca de CrS 600 milhões em 1977.
l,S - Recursos para a educaçilo
Tem sido nrme determinação do Presidente Ernesto Geisel
dotur o Ministório com recursos adequados a importância atribuída
à educação como fato r relevante para o desenvolvimento nacional.
Para o ensino de I• grau, por exemplo, foi fundamental u
revisão do salârio-educaçilo. Sua aliquota foi aumentada de I ,4%
para 2,5% do salário de contribuição. Os recursos arrecadados passaram a ser atribuídos na proporção de dois terços às unidades Fe·
deradas e de um terço à União. Sua aplicação passou n abranger ou·
tros aspectos do funcionamento de ensino de I• grau, o que facilitou
o seu melhor desempenho. Houve entre 1975 c 1976 um considerável
acréscimo na arrecadação, que passou de Cr$ 1,7 bilhão para CrS 4,7
bilhões.
No mesmo sentido foi aprovada emenda constitucional que
elevou, gradntivamentc, os percentuais dos Fundos de Participação
dos Estados c dos Municípios, de 5% para 9% da arrecadação do IPI
e do Imposto sobre a Renda. A repercussão dessa medida no setor
educacional está cm que 20% dos Fundos são aplicados em ensino de
1q grau c, limitadamente, de 29 grau. Esse nuinento permitiu elevar os
recursos repassados aos Estados c Municípios, de Cr$ 2 bilhões em
í976paraCrS3,5bilhõcscm 1977.
Foi criado o Fundo de Apoio no Desenvolvimento Social FAS, com recursos da Caixa Económica Federal, das loterias, do
Banco do Brasil, do Ministério e outros, Seu objetivo é o de
proporcionar nnanciamentos, em condições favoráveis, a programas
e projetas de natureza social. Cerca de 60% de recursos do FAS,
contratados até o fim do I• semestre do corrente uno, destinaram-se
à educação. Assim. jú se encontram comprometidos em favor do setor educacional mais de Cr$ 14 bilhões, o que representa substuncial
incremento di! recursos paru o desenvolvimento adequado do setor.
Por outro Indo, o governo do Presidente Ernesto Geiscl possibilitou sensível aumento dos recursos orçamentários postos i\
disposiçilo do Ministério. E: suncientc assinalar que cm 1977 o
Subancxo do MEC no Orçamento Geral da República é 92%
superior ao ano de 1976, o que equivale à elcvaçilo de Cr$ 8,4 bilhões
para CrS 16,1 bilhões. Se considerada u funçuo "Educaçuo",
abrangendo recursos disponíveis dos demais Ministérios, esse valor
se eleva para Cr$ 24 bilhões.
Continuamos, também, a cnptnr recursos externos, em hancos e

organismos internacionais, pura reforçar uindu mais os recursos
disponíveis no seta r: com o Banco Mundial, por exemplo, parn
progrnmns relacionados com o I• e 2• graus, em apoio aos sistemns
locuis; com o BID, puru u conclusilo dos cm11p/ universitfirios.
Vale ressaltar aindu, a pur do valor sociul que tem intrinsecumente, o volume de recursos apartados pelo Progrnma de Crédito

Educutivo.lmplantudo em 1976, aplicou nesse ano, como já foi dito,
Cr.S 700 milhões, saltando cm 1977 para CrS 2,7 bilhões.
3. Cultura
Nu Política Nacional de Cultura que estamos executando, deixa·
mos claro que os objetivos centrais da ação do Ministério são o de
apoiar e incentivar as iniciativas culturais de indivíduos c grupos e o
de zelar pelo património cultural da Nação, sem intervenção do
Estado para dirigir a Cultura. 1: nosso firme propósito contribuir
p11ra fornecer as condições necessárias uo desenvolvimento da
atividade criadora do homem. Ou mesmll forma, desejamos que
todos os brasileiros desfrutem ambiente propício para elaborar a
cultura do seu meio, ou dela participarem, sem esquecer, no entanto,
as interações decorrentes das contribuições internacionais. Por tudo
isso, os problemas da qualidade e de acesso silo prioritários por
serem responsáveis pelo próprio nível do desenvolvimento. Cabe ao
Estado estimular as concorrências qualitativas entre as fontes de
produção cultural. Em última análise, vem o Ministério realizando
um indispensável, amplo e permanente esforço de acompanhamento
para que a atividade cultural seja canal útil para a formação de seres
humanos integrados harmoniosamente na vida em sociedade.
Para alcançar esses objetivos temos aumentado progres·
sivamente os recursos destinados ao setor. Enquanto cm 1974, no
primeiro ano do Governo Gcisel, a dotação foi de Cr$ 128,5 milhões,
no corrente ano estamos aplicando cerca de Cr$ 561 milhões, o que
supera em mais de 80% os Cr$ 308 milhões aplicados cm 1976.
Por outro lado, para ativar a execução dos programas no seta r,
criamos a Fundação Nacional de Arte - FUNARTE, o Conselho
Nacional de Cinema - CONCINE, implantamos o Conselho Na·
cional de Direito Autoral - CNDA e reformulamos a Empresa
Brasileira de Filmes - EMBRAFILME, elevando o seu capital
social deCr.S 6 milhões para CrS 80 milhões.
A FUNARTE, instalada em 1976, contou nesse ano com recur·
sos da ordem de Cr$ 46,2 milhões, elevados em 1977 para cerca de
CrS 110 milhões, o que signinca aumento superior n 150%. Comes·
ses recursos executamos programas especiais de apoio à música, ao
floclore. i1s artes plásticas, ao teatro, à dança e aos museus.
Desejo destacar de maneira particular o Projeto Pixinguinha e o
Projeto Universidade. O primeiro consiste cm 21 apresentações
realizadas por lO elencos, e destina-se a estimular e prestigiar a nossa
música popular, atingindo um público de cerca de meio milhão de
espectadores. O segundo reflete n orientação do Ministério no senti·
do de apoiar e incentivar as atividades culturais no meio universitfi·
rio. Abrange o mais amplo espectro de ação, abrangendo festivais,
concursos, mostras, corais, conjuntos musicais, alê:m de cerca de 20
cursos, pesquisas nas âreas de teatro, folclore, música popular e
erudita, e literatura, envolvendo 21 universidades, Os dois Projetas
estão recebendo cerca de Cr.S 20 milhões no corrente ano.
Para que se tenha bem a dimensão do trabalho da FUNARTE
damos como exemplo a Rede Nacional de Música Erudita, iniciativa
pioneira em fase de cxecuçilo. Pela vez primeira, recebendo
tratamento sistemático a música erudita foi levada a 18 Estados,
empregando 96 artistas. Na mesma linha estamos apoiando, com
recursos da ordem de Cr$ 12 milhões, várias orquestras sinfônicas e
de cumara, incluída a Orquestra Sinfônicu Brasileiro. Ainda neste
setor estamos desenvolvendo: o Projeto Espiral pura a implnntaçilo
de núcleos de instrumentistas de corda, sopro c percussão, e que cstâ
hoje formando cerca de SOO jovens; o Projeto Luthcriu, com o qual
cstnmos beneficiando u conservação e a fabricação de instrumento>
de corda. Quero destacar o trabalho de recuperação e divulgação das
grundcs pcçus de compositores nacionais, como ê: o caso do Projeto

Barroco Mindro, com partituras dos Séculos XVJII c XIX. A ele se
segui ruo projetas idênticos relativos u Suo Paulo, Mnrunhilo, Buhin •
Rio de Janeiro. O Projeto Bandas vem propiciando um novo impul·
!Hl a esse tiro de conjunto musicul, tào importante nu vida das
~ornunidudes. Este ano reu\izumos o primeiro Campeonato Nuclonul

de llnndn.l, jil tendo n FUNARTE cadnstrada.l 900 bundas de todo o

S49H Súbado 8

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11)

Pufs, que receberam uuxflio direto tanto no que se refere a partituras
como a instrumentos.
Desejo fazer menção especial, ainda que breve, ao trabalho que
estamos realizando no campo do folclore, Desde o campo de
documentários e publicações até a realização de censos e pesquisas,
ostnmos fomentando firmemente as manifestações folclóricas, cons·
cientes do seu valor para a identidade nacional. Este ano realizamos,
também, com absoluto sucesso, a V Festa do Folclore Brasileiro,
com a participação de mais de 30 grupos de vârins regiões do País.
O teatro vem apresentando um grande impulso. Realmente foi
ampliada a expectativa de crescimento, A prova é que hoje o sucesso
é regra e o fracasso, exceção. Por outro lado, note-se o número de
teatros particulares que estão sendo inaugurados no Brasil, só nos úl·
timos três anos. No campo do espetácuto, além de amplo trabalho de
divulgação, com a popularização do espctáculo teatral pela chamada
Campanha das Kombi que, a partir de 1976, passou a incluir tam·
bém o teatro infantil e juvenil, estendendo-se para mais 5 Estados
além do Rio c São Paulo, patrocinamos montagens a partir de 1975.
Se naquele ano auxiliamos 87 espctáculos em 7 capitais, jã no ano
seguinte saltamos para !50 em 9 capitais, c cm 1977 atingimos 300
espetácu!os cobrindo todo o território nacional. Iniciamos, também,
decidido apoio ao teatro infantil, ao teatro univcrsitãrio c amador.
Ao mesmo tempo, em 1974, começamos nossa atividadc no campo
da formação técnico-profissional. Só na preparação c dcscnvolvimcn·
to de professores de artes cénicas, em !974, realizamos cursos cm 7
capitais, sendo que duplicamos estes cursos cm 1977, atingindo
agora 14 capitais, o que é programa pioneiro, dando cumprimento à
Lei n• 5.692/71. Nos anos de 1976/1977 concedemos nuxnios para
recuperação, construção e ampliação de cerca de 21 teatros cm todo
o território nacional, além de termos adquirido para operação pró·
pria o Teatro de Arena cm São Paulo, o Teatro Cacilda Bcckcr c o
Teatro Dulcina no Rio de Janeiro. Para que se tenha presente o
crescimento do setor, basta lembrar que em !973 os recursos
disponíveis eram da ordem de CrS I,5 milhão, triplicados para
Cr$ 4,5 milhões em 1974, crescendo nessa progressão até alcançarmos CrS 52 milhões em 1977.
No campo das artes plásticas, a par de publicações e outras
iniciativas voltadas para a divulgação dos artistas nacionais, avulta o
levantamento da situação dos museus brasileiros. Será a partir dos
resultados desse levantamento,jã em fase final, que se desenvolverá a
ação destinada a modernizá-los, racionalizando de forma integrada a
sua atuaçào e tornando-os centros vivos de divulgação dessas artes.
No cinema, ê oportuno ressaltar a importância da reorganização da EMBRAFILME e da criação do CONCINE. A par da
permanente preocupação com a qualidade dos filmes apoiados pela
EMBRAFILME, vale destacar a constante atuação para proteger,
ampliar e aperfeiçoar a cinematografia nacional. O número de dias
de exibição compulsória do filme brasileiro foi aumentado de 84
para 112 dias. As cópias de filmes importados passaram a ser feitas
obrigatoriamente no Brasil. Aumentamos substancialmente a produção nacional: de 1974 a 1975 foram aprovados 75 projetas, sendo que
durante o ano de 1976 foram aprovados 191.
A EMBRAFILME tornou-se a maior distribuidora brasileira,
trabalhando atualmentc com cerca de !50 películas, reproduzidas cm
mais de 700 cópias.
Foi incentivada c ampliada a realização de festivais de cinema,
tunto de longa como de curta metragens, inclusive cm Supcr-8, entre

profissionais c amadores.
Pelo FAS, a EMBRAFILME recebeu CrS 110 milhões,
reforçando as disponibilidades financeiras do sctor, Com esses
recursos estamos desenvolvendo com intensidade a produção de filmes históricos c de filmes para televisão,
Finalmente, na área do cinema, estamos estimulando novos pó·
los de produção cinematográfica na Bahiu e no Rio Grande do Nor·
te, partindo o filme brasileiro para aflrmur a sua presença no mercado internacionaL
Destaco agora a importância da implantação do Conselho
Nacional de Direito Autoral, que vem atuundo cm beneficio do
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autor intelectual. A organização do ECAD- Escritório Central de
Arrecadação de Direito Autoral, que nilo é órgão do Conselho, ccn·
tralizou o sistema autoral, passando a utilizar o sistema clctrônico de
processamento de dados para a arrecadação c a distribuição dos
direitos autorais na área de música. Já se nota um grande aumento
na arrecadação c maior cxatidão na distribuição. Pela primeira vez
foi feito um cadastro das músicas no Brasil, o que vem a ser medida
fundamental para o novo sistema implantado pelo Conselho,
Pelo Instituto do Patrimônio Histórico c Artístico Nacional
estamos ampliando a protcção da memória nacional. Além da
reorganização do Instituto, aumentamos os meios financeiros
disponíveis, Com recursos da ordem de CrS 65 milhões entre 1975 c
!976, ampliados para CrS !85 milhões no ano cm curso, alcançare·
mos um total aplicado de CrS 595 milhões cm 1979. Somente no
Nordeste estão sendo restaurados 78 monumentos históricos. Ao
mesmo tempo, 14 outros estão sendo aproveitados como casas
históricas c museus, Por outro lado, é digno de registro a realização
do primeiro curso de pós-graduação cm restauração de monumentos
e sítios de valor cultural.
Temos dado especial ênfase ao trabalho do Instituto Nacional
do Livro. Desde 1974 foram lançados, cm co-cdiçi!o, 253 novos títulos, relacionados com estudos brasileiros, romance, novela, conto,
poesia, teatro c literatura infantil, passando de 731.000 para 945.000
exemplares, correspondendo a 101 c !51 títulos, respectivamente,
entre 1974 c 1977. Os recursos aplicados passaram de CrS 3,6 milhões cm 1974paraCrS 9,6milhõescm !976.
Em reedição, estamos lançando obras fundamentais da cultura
brasileira, tais como a Colcção uBrasilinna'\ a Série 11 Documcntos
Brasileiros", a Co!eção "Biblioteca Brasileira", a Série "Memória
Brasileira" e a Co!eção "Dimensões do Brasil"',
Está sendo iniciada, dentro do programa de estímulo ao conheci·
mento da língua vernácula, uma série de publicações de literatura infantiL
Têm sido distribuídos o Prêmio Literário Nacional c o Prêmio
INL de Pesquisa Estudantil.
Somente cm 1976 foram distribuídos aos municípios 560 novas
bibliotecas, com 800 mil volumes, contra 570 mil volumes distribuí·
dos em 1974. Em 30 cursos, foram treinados 600 auxiliares de
bibliotecas.
Ainda na área cultural vale ressaltar o esforço realizado na
recuperação de museus c da Biblioteca Nacional. Nesta, estamos
executando obras de conservação c preservação que orçam cm
CrS !O milhões, Destaca-se, ainda, quanto à Biblioteca Nacional, a
implantação da programação automâticn de seus serviços c o início
da revisão das rotinas de controle de periódicos c da execução dos
respectivos catálogos e inventário, No Museu Nacional de BelasArtes executamos obras de reparo na cobertura c a substituição de
toda a fiação clétrica, com a aplicação de recursos superiores a CrS 7
milhões. Também o Museu Histórico Nacional, o Museu da Rcpúbli·
ca c o Museu Imperial receberam cuidadosa atenção, sendo que o
Museu Imperial já está totalmente recuperado, tendo sido aplicados
recursos de cerca de CrS 12 milhões.
Além de cursos de técnico de museus c arquivos c do flnan·
ciumento de estágios em museus, bibliotecas c arquivos, oferecemos
aos univcrsitãrios bolsas trabalho-arte, beneficiando, cm 1976, 18
universitários e cm 1977, 23 universidades com sua extensão ao
ensino de segundo grau,
Acredito smcerumente que a síntese apresentada permite-nos
concluir que estilo sendo plenamente cumpridos os objctivos fixados
na Política Nacional de Cultura, Na estratégia do nosso desenvolvimento a realização desses objetivos representa uma das açõcs
fundamentais. Pois não bastarão o desenvolvimento cconômico, a
ocupação dos espaços abertos, a industrialização, o domínio da
natureza, a presença competitiva nas relações internacionais para
que o nosso País continue nu murcha do seu destino de grandeza, ~
necessário que o próprio povo desenvolva uma. cultura vigorosa,
capuz de scg~ir emprestando-lhe personalidade nacional forte e
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influente. A PoHtica Nacional de Cultura significa, substancialmen·
te, a presença do Estado como elemento de apoio c estimulo ii
integração do desenvolvimento cultural dentro do processo global de
desenvolvimento brasileiro.
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geral. Cumprem assim, entre outras, a função de sclecionar os
futuros protagonistas do desporto de alto nfvel.
Essa atividadc exige, porém, crescentemente, um acompanhamento cicntffico capaz de sugerir novos métodos de treinamento,
apontar falhas e deficiências e adequar técnicas internacionalmente
4. Edueaçio Física e Desportos
consagradas às condições humanas reais do homem brasileiro. Dai a
Dcnnimos claramente a Politica Nacional de Educação Física c instalação já cfetivada de laboratórios de Fisiologia do Esforço no
Desportos, orientando c consolidando a terceira das atribuições do Rio de Janeiro, Silo Paulo c Porto Alegre. Outros sete se seguirão,
MEC.
com apoio da Federação Brasileira de Medicina Desportiva.
Essa PoHtica contém uma estratégia que se expressa cm três li·
Em Portaria do corrente ano, o MEC instituiu o Programa de
nhas básicas de ação:
Bolsas de Estudos para Estudantes-Atletas matriculados em cstabclc·
- Educação Física Escolar;
cimentos de ensino de todos os nlvcis, públicos ou particulares, c que
-Desportos de Massa c,
abrange tanto u bolsa anuidade, destinada ao pagamento do curso de
- Desporto de Alto Nível.
estudantes-atletas de estabelecimentos particulares, como a bolsaPretende-se estimular a prática da educação flsica nas escolas de manutcnçüo, esta também pura estudantes-atletas de estabelecitodos os níveis. Na medida cm que esse objetivo seja atingido, ter-se· mentos públicos.
á incutido a compreensão c o hábito do exercício flsico, saudável e
No que diz respeito ao incentivo do desporto de massa ou
imprescindível, que deverá acompanhar o cidadão por toda a vida.
esporte pura todos, que é trabalho pioneiro no Pais, a rcsponsabilida·
A partir dessa base, o desenvolvimento do desporto de massa de dircta de sua execução foi confiada aos setorcs desportivos dos
deverá abranger camadas cada vez mais amplas da população, com Estados, com o que se alcança um elevado Indico de mobilização
todos os conhecidos benefícios que se deve esperar de tal comporta· saudável das comunidades, As primeiras iniciativas já foram postas
em prática.
mento.
Um programa dessa natureza, que não requer instalações espeAtletas de todas as modalidades poderão, assim, ser se·
lccionados, quer através da primeira linha de ação como da segunda.· cializadas senão de forma muito limitada, depende fundamental·
Esses cnião, objeto de atenção especial, é que irão compor as equipes mente da criatividade c da iniciativa dos lideres locais, o que vem
competitivas com que o Brasil poderá aspirar a fazer presença e sendo obtido com êxito.
As próprias condições ambientais (praia, montanha, etc.) vão
figura sempre melhores nos grandes torneios internacionais.
No momento estamos implantando a "Campanha Esporte para sugerir as modalidades a serem estimuladas, que deverão apoiar-se
Todos". Com apenas 5 meses de execução já atingiu quase 40% dos amplamente em hábitos c traços culturais de cada comunidade.
Através do Conselho Nacional de Desportos tem sido propor·
municípios brasileiros, contando com uma rede de cerca de 4.100
voluntários desportivos. No ano cm curso estão destinados à campa· cionado apoio financeiro às associações desportivas, com aplicação
de Cr$ 3,6 milhões cm 1976 c CrS 6,3 milhões no corrente ano.
nha cerca de CrS 24, I milhões.
Para assegurar base legal à nova politica instituída, foi reforNo campo do desporto de alto nível ou competitivo a principal
mulada toda a legislação desportiva, inclusive com a criação de
iniciativa foi a concretização de um velho sonho: a criação do Fundo
incentivos fiscais que favorecem o sctor.
de Assistência ao Atleta Profissional, ao qual foram destinados
No conjunto, os recursos aplicados pelo Ministério em competiCrS 30 milhões em 1977. Dotado de um Conselho lnterministerial,
ções internacionais passaram de CrS li ,2 milhões cm 1976 para
propõe-se a promover cursos profissionalizantes, empréstimos,
CrS 38,7 milhões previstos para o corrente ano.
orientação sobre mercado de trabalho c outras. iniciativas.
Está o Ministério dando especial ênfase ao treinamento de pro·
A experiência tem demonstrado que, cm muitos casos, o atleta fessores de Educação Física c cursos técnicos, abrangendo também
profissional, após a sua curta existência nessa qualidade, encontra pessoal leigo integrante do sistema educacional no sctor.
embaraços por vezes diflccis de superar na sua adaptação posterior a
Por outro ludo, em 1977 empregamos recursos para aquisição c
um novo estilo de vida. Esse organismo pretende ajudá-lo c orientá· distribuição de material didático para as escolas de primeiro grau c
lo nesse mister, através de associações de garantia ao atleta profis· material permanente para musculação destinado às instituições de
sional. Para tanto já foram criadas três associações, localizadas cm ensino superior. Jú foram abrangidos por esse programa 9 estados.
São Paulo, Rio c Belo Horizonte. Essas associações deverão rcpro· Foram também alocados recursos para as federações desportivas.
duzir-sc em outros Estados.
Uma última menção desejo fazer relativamente à instalação e
Ao mesmo tempo, foram reforçados os recursos financeiros dcs· ativaçào de parques de lazer. Estamos ampliando as áreas recreativas
tinados ao desenvolvimento de desportos olímpicos cm numerosas c núcleos desportivos cm todo o território nacional, alcançando
modalidades. Naturalmente, os efeitos finais deste esforço, conjuga· cerca de 20 milhões de participantes, com a aplicação de aproximada·
dos com o de outras linhas de açào, produzirão a médio prazo in· mente Cr$ 24 milhões.
nui:ncia positiva no desempenho nacional em grandes competições
Acreditamos que o programa em curso revela o papel funda·
internacionais. Nüo obstante, a nível continental, a nossa presença mental que atribufmos à educação flsica e aos desportos como ele·
vem gunhando uma significação cada vez maior do que a de anos mentos necessários ao desenvolvimento homogéneo da Nação bra·
aindu bem recentes.
silcira.
Tem sido dada atenção especial à construção de instalações para
O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) -Item 7:
prática de educação flsica c de atividadcs desportivas em univcrsida·
des c cm outros estabelecimentos escolares. Até 1979 todas as uni ver·
VotuçUo, c:m tllrno único, dos Requerimentos n~'s 383 e
sidadcs federais disporão de centros desportivos multivalcntes. Entre
3H4, de 1977, do Senhor Senador Murilo Paraiso e outros Se·
1974 c 1976 foram construidos 62 pistas de atletismo, 37 piscinas, 323
nhorcs Senadores c da Comissão de Educação e Cultura, soli·
quadras c campos, 118 ginásios cobertos c 45 módulos desportivos.
citando a realizaçüo de sessão cspeciul do Senado Federal dcs·
ünuda a homenagear Edson Arantes do Nascimento.
Tem sido promovido o intercâmbio com centros estrangeiros
mais adiantados, especialmente com a Alemanha Ocidental.
Em votuçào os requerimentos.
As competições estudantis JEBs- Jogos Estudantis Brasileiros,
O Sr. Evcláslo VIeira (MDB- SC)- Peço a palavra pura encu·
e JUBs - Jogos Universitários Brasileiros, receberam novos estl·
minhur a votuçllo,
mulos. r; alentador verificar a importância que vêm assumindo, não
só pela atenção dcspertndujunto uo público e ii Imprensa especializa.
O SR. PRESIDENTE (Jose Lindoso) -Concedo a palavra ao
du como também pela reveluçi\o de recordistas c pelo desempenho nobre Scnudor Evclâsio Vieira, purn encaminhar a votuçào,
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Prcsidentc,.Srs. Senadores:
As utividndes ffsicas, desportivas e recreativas constituem um esplêndido instrumento no desenvolvimento c na valorização do ho·
mcm, du ~rupo Slh:ial c ú:1 socicdndc.
Pam •1uem pratica o esporte existe a possibilidade de desenvol·
ver a su:.1 culluru física e, através da competição, principalmente
quundo :1 compt.:tição é conjuntiva, de despertar o aprimoramento
do instinto de associntivismo, na·busca da maior c da melhor solidariedade,
i! rw atividade esportiva que varnos buscar o melhor aprimora·
mcnto do curÍitcr. Sf1o as atividades esportivas, ntravés das suas competições de :imbito municipal, intermunicipal, estadual, nacional e
internacional que possibilitam a melhor identificação fisica das pessoas. que possibilitam o diillogo, o entendimento e até a troca de culturas.
O esporte, no seu aspecto de diversão, apresenta uma grande
contribuiçfro ao fortulecimento do estado de espírito da pessoa. Ele
proporciona melhor condição para um desenvolvimento melhor da
sua atividadc.
Podcrí:m10s, se o tempo permitisse, licar registrando uma série
de fatores altamente valiosos, cm abono da alta valia das atividades
esportivas, mas me parece que são desnecessárias.
O brasileiro tem uma vocação extraordinária para as atividadcs
esportivas. No setor do futebol, graças a Deus, não somos subdesen·
volvidos, nno estamos l~m transe para o desenvolvimento. Nesse
sctor somos os maiores dentre os maiores do mundo. O Brasil tem
conquistado, utruví:s de seus clubes de futebol, através de suas sele·
çties que tí:m sido organizadas, títulos que têm honrado e dignificado
o homem do esporte brasileiro.
Foi o Brasil que conquistou, pela primeira vez, três títulos
dentro do futebol mundial. O Brasil projetou-se no mundo passando
a merecer o respeito c a admiração de todos aqueles que se interessam pelo esporte, pela qualidade de praticante do futebol do brasileiro que sabe ser disciplinado - salvo as exceçõcs naturais c com·
precnsívcis: do brasileiro que, no movimentar a bola', revela a sua
alt:t qualidade de inteligf:ncia, de intuição, de talento, de engenho; do
brusileiro que dit liçiies de sabedoria perante o mundo futebollstico.
Muitos craqul.!s se projetaram neste Pais, para projetarem-se
dentro do contexto futebolístico mundial. Ontem tivemos Leõnidas,
Domingos da Guia, Ademir, Jair, Lelí: e tantos outros craques con·
sumados.
Recentemente, na atualidade, Rivelino, Zico, Leão, Falcão,
Piazza e tantos outros, mas, dentre tantos craques um despontou
com muitos pontos acima de todos os bons craques do Futebol brasi·
!eira: Edson Arantcs do Nascimento; este moço tem dado lições não
apenas no movimenta'r a bola, não apenas cm fazer gols com os pés,
com a cabeça; de todos os modos, inclusive, lançando o corpo para o
ar c de costas para o arco, saber o alvo a atingir para fazer tremular o
Pavilhão Aure-verde no topo da glória.
Edson Arantes do Nascimento tem mais: tem sido um jogador
modelar pela técnica e pela disciplina; é um homem consagrado pelo
mundo esportivo,
Edson Arantcs do Nascimento o homem que mereceu o rcspei·
to. cm ~.:ml~l ptlis nndc foi- ntto apcnns da torcida, da platéia, du ga·
lcnt- mas n homem lJlle tem mcrccido o respeito, o uplnuso, o cari·
nlw. a tcrnurttllas g.randcs uutorh.ladc.:s do Mundo.
Ainda agora, a ONU se reúne para tributar a esse grande atleta
brasileiro as maiores homenagens, numa homenagem ao próprio dcs·
porto brasileiro.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs, Senadores, é que devemos 11
inicintiva da Comissão de Educaçi\o e Cultura do Senado da Repúbli·
!:ti" sug.cst:io dc quc csta Cnsil, in terprctnndo o unstio, n vontndc cu
grutidi'iu do prúprio puvu brasileiro, n:ali1.c uma sessão espcciul dedi·
cuda a esse grande hnmclll do esporte brasileiro. A Comissão de Edu·
c:u;no c Cultura sempre sintonizada com a vontude do povo quc re·
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prcsc.:ntu dcc.:idiu, plH um1nimidude, encaminhar requerimento à
Mesa que, nesta oportunidade, í: submetido à decisilo do plenário,
Queremos manifestar o nosso júbilo em ver, dentro de instantes,
aprovada aquela sugestão, que veio exatamcnte merecer, posteriormente, a iniciativa não menos louvltvel, nüo menos acertada,
do representante de Pernambuco, Senador Murilo Paraíso, seguida
por outros Srs. Senadores para que esta Casa, interpretando a pró·
pria vontade do povo brasileiro, possa tributar, também, a Pclé a
homenagem justa e merecida. (Muito bem!)
O Sr. ltall•lo Coelho (ARENA - MD - Peço a palavra, Sr.
Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador ltallvio Coelho, para encaminhar a votação.
O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA - MT. Para encami·
nhar a votação. Nilo foi revisto pelo orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Este Projeto de Re<olução é da maior importância, nilo só para
o Senado como para toda a Nação brasileira e para toda a humanida·
de.
Já na velha Grécia cuidava-se de que o cidadão devia ter a
mente si! num corpo silo. A Civilização Romana se impôs no Mundo
tudo, naLJUC!a época, uo redor do Mediterrâneo, enquanto o
cidadão romano foi um espartano. Espartano no procedimento, um
furte f"ísicmncntc- c aí ele se impôs relas armas. pela economia, pe·
la inteligéncia, pela cultura c, inclusive, pela cultura jurídica.
Depois, o adcnsamcnto demográr.co das colinas romanas, o
conforto da cidade, a falta da ginástica, a imobilidade da riqueza fez
com que aquela civilizaçilo não suportasse mais o sacrificio da
liderança mundial c cedesse a outros povos mais preparados física e
mentalmente.
Neste momento, o povo brasileiro, cujas cidades pela e~plosilo
demográfica incham-se de gente, está a reclamar a intensificação do
esporte inclusive da ginástica, com o objetivo do preparo físico c do
alívio de tensão da densidade urbana.
Agora mesmo, estamos assistindo na televisão esta muito
oportuna campanha do desarme-se. Mas, o desarme-se conseguir-se·
á através de um bom esporte, da atividade esportiva. O que mais con·
corre para a bai~a de tensilo mental e emocional do povo, do que
aquele grande espetáculo esportivo há poucos dias, entre o glorioso
Corinthians- não tão glorioso quanto o meu glorioso Botafogoe o Ponte Preta já quase secular, na esperança c na busca de um
campeonato?
Pelé nasceu esportivamente no Santos, projetou esse clube de
uma forma cxtraordin!lria no Brasil e cm todas as disputas intcrclu·
bes no campo internacional. Pclé é hoje uma das personalidades mais
conhecidas do mundo pela dedicação ao esporte c pelo cst!mulo que
está dando a essa atividade no mundo todo. Foi ele, exclusivamente
ele, que motivou o povo· norte-americano, sempre refratârio ao
futebol, a comparecer em cerca de 70 mil pessoas, se não me engano,
no estúdio na despedida do maior esportista do mundo. Ele, Pclé
com o seu futebol, representa uma qualidade altamente elogiosa para
a civilização brasileira, porque nas disputas individuais, nas olimpla·
das, por exemplo, o Brasil não tem podido fazer figura das mais
brilhantes. Mais isso ocorre na.< disputas individuais, pessoa por
pessoa. Afastado do individualismo, vindo para a ação colctiva, paro
n coordenação de equipes, o Brasil é, como muito bem disse o digno
Senador Evclásio Vieira, um dos primeiros do Mundo. E o Brasil é
um dos primeiros do Mundo não somente em futebol, porque, como
Nu,rru, ele í: um :r d:rs dez primeiras do Mundo. Em que pese o pessi·
mismo I.JLIC ouvimos alhures, o Brasil continua brilhundo. Ele é o pri·
meiro du Mundo, na pruduçiro do c:rfí:: o segundo, na produção du
sojn: é o primt:iro, no1 prmluçiio do nçl1car; um dos primeiros, na pro·
du~ilo pcc.:uúria: ele ~ um dos primtiros; talvez o terceiro, na pro ..
Juçtlll de navios: é um dos maiores do Mundo em 6reu geográfica c
pnpul:u.:ional.
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Evidentemente, há muito que consertar na sociedade brasilcirn c
na civilizaçilo. E aquela sociedade que se julgar perfeita, que parar
para gózar os beneficias da sua própria conquista, entrará em
decadência.
Recebemos sempre as criticas feitas à sociedade brasileira como
um esforço c uma reivindicação para continuar evoluindo, mas o
Brasil evolui muito bem, c o marco dessa evolução maior, hoje
objcto do nosso requerimento, de nossa homenagem está na pessoa
de Edson Arantcs do Nascimento. (Muito bem I Palmas.)
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) Presidente, para encaminhar a votação.

Peço a palavra, Sr.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - V, Ex• não poderá
mais usar da palavra, pelo Regimento.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Lamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - V. Ex• terá
oportunidade de usar da palavra através de declaração de voto.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Lamento, porque cu
queria apenas dizer que o que mais me impressiona no Pelé, no preto
Pelé, nua é o futebolista; é o homem que, ao se despedir do futebol,
pediu ao mundo que olhasse pelas crianças. (Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Encerrado o processo
de encaminhamento da votação, vou submeter o requerimento a
voto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A Presidência oportunamente marcará a data para a sessão espe·
cial ora aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 8:
Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 40, de 1976, do
Senhor Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre o proces·
so de fiscalização pela Câmara dos Deputados c pelo Senado
Federal dos atas do Poder Executivo c os da administração
indireta, tendo
PARECERES, sob n•s 214 e 598, de 1977, da Comissão:
-de Constltulçio • Justiça - I• pronunciamento: pela
inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senhores Sena·
dores Nelson Carneiro c Dirceu Cardoso; e 2•
pronunciamento (reexame solicitado em Plenário): ratificando
o seu parecer anterior.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior, tendo a
votação sido adiada por falta de quornm.
Em votação o projeto.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Peço a palavra, Sr.
Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a pulavra ao
nobre Senador Mauro Benevides para encaminhar a votação.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na tarde de ontem, esta Casa teve oportunidade de discutir,
exaustivamente, o Projeto de Lei n' 40/76 de minha autoria, que
dispõe sobre o processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputados
c o Senado Federal, dos atas do Poder Executivo e da administração
indircta.
Procurei, naquela ocasião, justificar a minha proposição c o fiz
me contrapondo à manifestação da douta Comissão de Constituição
c Justiça que concluiu pelo inconstitucionalidade c injuridicidadc du
matéria.
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Naquele ensejo, Sr. Presidente, analisei de forma especifica as
duas alíneas, sintetizadas pelo nobre Relator Hclvfdio Nunes, para
caracterizar a inconstitucionalidade da proposição.
A primciru dessas nlfneas dizia: que a Lei n• 6.223, de 4 de julho
de 1975, dispondo sobre a roscalização financeira c orçamentária da
União pelo Congresso Nacional já atendia, parcialmente, nos
objctivos do Projeto de Lei n• 40/76.
Ora, Sr. Presidente, procuramos, aqui, ontem, com argumentos
que nos pareceram irrcfutávcis, deixar patente que a fiscalização
estabelecida no Art. 45 era bem diversa daquela outra, preceituada
no Art. 70, da Lei Maior do Pals. Enquanto a fiscalização financeira
e orçamentária se acha inserto no Art. 70, a outra, pertinente ao Art.
45, incide sobre a legalidade dos atas praticados pelo Executivo c pc·
los órgãos da administração indircta.
Logicamente, se a Lei n• 6.233 disciplinou o Art. 70, referente à
fiscalização financeira e orçamentária, ela não poderia abranger a
outra fiscalização estipulada no Art. 45, da Constituição da
Repúblico Federativa do Brasil. E, na ocasião do debate, busquei
escora para o meu ponto de vista em manifestações de mcinentcs
Juristas. Trouxe, aqui, à apreciação de Casa o depoimento do
ilustre Professor Josaphnt Marinho, que exerceu brilhantemente o
mandato de Senador, c que é, sem dilvida alguma, figura pre·
eminente dos círculos jurídicos do Pais.
Aquele mestre foi o responsável pela introdução, na Carta
· Magna cm vigor, desta emenda que estabelece a fiscalização dos atas
do Poder Executivo e da administração indireta, dentro da conota·
ção por ela concebida, que era a do exame da legalidade desses atos
praticados tanto pelo Executivo, assim como pelas autarquias, pelas
sociedades de economia mista, pelas empresas pilblicas e pelas funda·
ções. Além desta indicação de natureza histórica- a autoria do art.
45 pelo Senador Josaphnt Marinho - ressaltei que a Comissão
Geral, da qual foi relator o nobre Governador de Santa Catarina,
Antônio Carlos Konder Reis, admitiu a emenda, reconheceu a sua
relevância dentro do moderno contexto estabelecido pelo Direito
Constitucional moderno, no tocante ao funcionamento do Poder
Legislativo.
A outra alínea, na qual buscou arrimo o nobre Relator,
Senador Helvídio Nunes, diz textualmente que o Regimento Interno
do Senado Federal já prevê a fiscalização dos atas do Poder
Executivo dentro dos objetivos buscados pelo Projeto.
Aqui mais uma vez, nós nos insurgimos contra o oarcccr do
preclaro Relutar c fomos, exatamente, buscar em jurisconsultos
eminentes, como Pontes de Miranda, aquele apoio indispensável
pura nuliccar a nwnifestaçuo contrária ao Projeto n• 40/77.
Pontes de Miranda, Sr. Presidente, ao comentar o artigo 45 da
Constituiçt1o, fal qucstiio de enfatizar que será uma lei- que ele res·
s~llva, niio st:r Lei Complementar, para caracterizar exatamcntc a co·
notaçiiu de Lei OrdinilfÍJ -o instrumento legal adequado para dis·
ciplinar o art. 45 da Constituição. Além disso, trouxe também o tcs·
tem unho de um ex-Senador desta Casa, que aqui acompanhou aten·
lamente os tr:~halhos d:1 elaboração da nova Carta, o saudoso
Scnudor Paulo Sarazalc que, após promulgado o Documento Básico
do Puís, se .:ncarr~gou de elaborar um alentado livro com comcntâ·
rios a todos os artigos inseridos nu nova Constituição então votada,
Também Sar:llalc faz questõo de ressaltar, no apreciar o antigo nrt.
48 que. om l'unç"u da Emenda n• I, recebeu a numeração de 45, que a
rcgulnmcntaçiio desse dispositivo teria que ser feita através de Lei, E
S. E.,~ foi muis mlianll:: teria que ser feita, sim, por uma Lei, mas a
clki•ciu dessa Loi iri:1 depender muito dos que tivessem de aplicá-lo
p:1ru o cumprimento cxutu do urt. 45 da Constituição. E teria que
dcslU~.:ar, tumhérn, neste instante, Sr. Presidente, que, na tarde de
ontem, nós tivemos uma munifestaçào muito significativa pura con·
truriur essa Uirctrit. do Pan:ccr da Comissão de Constituição c
Justiç:l. Cuubo, eKalamcnte, ao nobre Senador Dirceu Cardoso, utili·
zundu inwgcns de cxtraordinúria significação pedagógica, a tarefa de
convencer n Plcnúrio Jc L[Uc a rcgulumcntuçào desse dispositivo atravé.'i dc uma rcsoluçiio- era como que invnlidnr o principio da
1
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hicrurquiu das leis, já que preferira cu, com o apoio na expressa mani·
festnçiio de ementas constitucionalistas, utilizar uma lei para discipli·
nur o processo de fiscalizaçiio dos atas do executivo c da
administraçiio indirctu.
Acredito, Sr. Presidente, que até esse encaminhamento poderia
ser dispensado na tarde de hoje, tilo exaustivos foram os debates
travados, ontem, nesta Casa, quando se procurou demonstrar, à
saciedade, que o nosso projeto nem era inconstitucional e nem
injurídica, e se constituía, sem d~vida alguma, como uma necessidade para a valorização do trabalho parlamentar. Não entendíamos
que o Congresso Nacional, dentro dos novos cânones imperantes no
campo do Direito Constitucional, quando nos foi atribuído, ao
Congresso - à Câmara e ao Senado - maiores prerrogativas de
controle e fiscalização, pudesse subestimar o alcance de um inciso de
notâvel expressividade para o nosso desempenho como represcntan·
tes do povo. E cheguei mesmo, aqui, a indagar- a mim próprio e à
Casa - como nos deveríamos comportar diante de fatos praticados
na administração indireta - aqueles escândalos que, vez por outra,
são denunciados pela imprensa? Falamos, hil pouco tempo, nesta
Casa, em mordomias, em estouros de financeiras, em casos como os
de Lutfalla e da SUDEPE, sem que pudéssemos partir para uma
ação mais severa e mais vigilante no resguardo do interesse p~blico.
O Sr. Senador Evclâsio Vieira, por exemplo, lembrou o caso da
SUDEPE, e fez, realmente, menção elogiosa ao Excelcntlssimo
Senhor Presidente da Rep~blica, que, inconformado com a sindicân·
cia realizada, ele próprio determinou a abertura, hã poucos dias, de
um inquérito para apurar as responsabilidades em passiveis desvios
de dotações daquele órgão.
Se o Senado, se a Câmara dos Deputados, enfim, se pudesse o
Congresso Nacional dispor de um instrumento legal adequado para
o exercício de sua função fiscalizadora, não hã d~vida de que muitos
desses casos não se verificariam, porque existiria o temor da nossa
ação vigilante, severa, obstinada, em defesa do interesse p~blico.
Portanto, deixo aqui consignado, neste instante derradeiro do
encaminhamento da votação, - c creio que o faço cm nome da
minha Bancada - um apelo à Maioria, no · sentido de que,
reformulando o comportamento já adotado, acolha a proposição, a
fim de que, após tramitar ela na outra Casa do Congresso Nacional,
possa subir a sanção do Senhor Presidente da República e, a exemplo
da Lei n' 6.223, pertinente ao art. 70, possa, também, passar a viger,
dotando o Congresso de um diploma capaz de transformar em
realidade aquilo que foi idealizado pelos constitucionalistas, qual·
seja, o processo de fiscalização c controle dos atas do Executivo e da
administração indireta. (Muito bem I Palmas.)
O Sr. Oito Lebmann (ARENA- SP)- Peço a palavra, Sr. Prc·
sidentc, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Otto Lehmann, para encaminhar a votação.
O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores,
sem embargo do brilhantismo com que o nobre Senador Mauro
Bcncvidcs insistiu, hoje, na tese que, na sessão de ontem, jâ havia
exposto, não vemos razões para alterar a posição assumida pela
Maioria, qunndo aprovou o parecer de V. Ex•, parecer esse que foi
ontem ampliado com novos esclarecimentos, doutrinArias c de
ordem prâtica, nesta tribuna.
Por esta razão, a Maioria, mantendo a posiçilo j6 tomada na Co·
missilo respectiva, votará pela rejeição, (Muito bem I)
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço a palavra, Sr. Prcsi·
dente, pnra encaminhar a votução.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Tem a palavra o nobre
Senador Franco Montara, puru encaminhar u votuçi\o.
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar a
votação. Nilo foi revisto pelo orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores:
O presente projeto decorre de uma iniciativa da maior im·
portãncia, tomada pelo nobre Senador Mauro Benevides. S. Ex•,
citando autoridades, os maiores juristas do Pais, e textos da Cons·
tituiçilo, acaba de demonstrar a rigorosajuridicidade e constitucionalidade do projeto. E eu me permitiria acrescentar que esse projeto
nilo é apenas jurídico c constitucional, mas é, para o Congresso, um
imperativo de ordem politica c de ordem ética.O poder de fiscalização que o Congresso exerce não decorre apenas da Lei Maior: é da
própria essência do Congresso Nacional o exercício da função fis·
calizadora. O Congresso nilo é apenas o Poder Legislativo, o poder
representativo da opinião p~blica, mas tem também essa função, que
lhe é essencial, a de fiscalizar a atuação do Poder Executivo. Esta
tese, que é pacifica no Direito P~blico, tem, em nosso ordenamento
jurfdico, a seguinte formulação, constante do art. 45:
"Art. 45. A lei regularâ o processo de fiscalização, pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atas do
Poder Executivo, inclusive os da administração indircta."
Não se pode negar ao Congresso esta função, no interesse do
Pais. Se não houvesse outras razões de ordem jurídica c doutrinAria
aqui mencionadas, existiriam os fatos recentes que ai estão, de in~
mcros órgãos da administração indireta terem sofrido prcjulzos
extraordinârios com operações desastrosas que, confessadamente,
custaram ao Pais mais de lO bilhões de cruzeiros nos últimos anos,
de acordo com declaração do próprio Ministro da Fazenda. Faltou
esta fiscalização!
t;: direito, e mais do que isso, dever do Congresso Nacional exer·
ccr essa função fiscalizadora. O nobre Senador Mauro Bencvides faz
um estudo sério regulamentando esta função, propõe o projeto e,
inexplicavelmente, não a Comissão de Constituição c Justiça, mas os
membros da Maioria, da ARENA, naquele órgão, opinam contra o
projeto, considerando-o ilegal c inconstitucional.
Nilo existe a inconstitucionalidade, pelo contrârio, /: norma
imperativa constitucional do art. 45, quejâ li, exigência politica que
decorre da própria natureza do Congresso Nacional. Qual a
autoridade que tem o Partido que representa o Governo nesta Casa
para tirar do Congresso Nacional o direito de fiscalizar essa ataaçilo?
O Governo devia ser o primeiro interessado, c, se houvesse alguma
inconstitucionalidade ou alguma ilegalidade, em algum dos artigos
propostos, caberia à Maioria corrigir, apresentar as suas sugestões c
nilo se limitar pura c simplesmente a uma rejeição liminar do projeto,
recusando a sua colaboração a um instrumento que é indispensável
ao excrclcio das funções do Congresso c à promoção do bem comum
cm nossa terra.
A Maioria não pretende que a administração p~blica seja fiscalizada. Por quê? A situaçilo é grave. Este não é apenas um parecer ou
um ponto de vista pessoal do Senador Mauro Benevidcs, não é
apenas um ponto de vista de toda a Bancada do Movimento De·
mocriltico Brasileiro, mas uma exigência da consciência jurídica de
nossa terra e, mais do que isto, uma exigência do próprio bem
comum.
O Executivo deve ser fiscalizado. Ele já tem poderes demais para
iscntil-lo de uma fiscalizaçilo efetiva como o estabelecido no projeto.
Lamentamos e protestamos contra a atitude tomada pela
Maioria. Nilo serve ao Brasil o Partido que se recusa a nprovar a lei
que disciplina a fiscalização dos atos do Poder Executivo.
E quero ainda, Sr. Presidente, salientar a contradiçilo cm que
incide a Maioria.
Hã uma semnnn, citamos aqui o artigo do Regimento Interno
que dâ às Comissões desta Casn, as Comissões Permanentes, dentro
da sua competôncia, o poder para exercer essa fiscalizaçilo.
A dúvida havia sido levantada pelo Senador Itamar Franco.
Imediatamente, citamos o dispositivo do Regimento Interno que dâ
esse poder de fisculiznçilo às Comissões, c o nobre Lldcr dn Maioria
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efeitos da Lei n• 3.577, de 4 de julho de 1959, pura que a
declarou que era necessário umu lei, que o Regimento lntcruu uüu
isenção nela prevista nlcunce os sindicatos, nas condições que
bastava. Evidente que o Regimento Interno basta para aquele efeito,
especir.cu, tendo
c uma lei também é nccessúria pura ampliar esse poder de fiscnlizaPARECER, sob n' 557, de 1977, da Comissão:
çílo que a Constituição prevê.
- de Constituição e Justiço, pela inconstitucíonulidade c
Hã uma semana, era o Llder da ARENA que dizia:
preciso
injuridicidadc.
uma lei para regular o art. 45" E, hoje, é: a mesma Maioria que diz:
"Nilo precisamos desta regulamentação, porque já a temos."
A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior, sendo
insustentável esse ponto de vista, c não é: uma questão apenas sua votl!ção adiada por falta de quorum. Perdurando, na presente
jurldicn. Ela contém um elemento, uma dimensão ética que nilo pode sessilo, a falta de número paro votação, fica a mesmo adiada.
ser esquecida. O Senador Mauro Bencvidcs falou com sur.cientc
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 10:
veemência c, como Llder, aqui estamos para subscrever todas as
palavras de S. Ex• c cumprindo o nosso dever advertir os resDiscussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n•
ponsáveis pela recusa desse projeto, da grave falta que cometem
82, de 1977 (uprescntado pela Comissão de Economia como
contra o interesse nacional c contra a própria dignidade do Congresconclusão de seu Parecer n• 702, de 1977), que autoriza aPre·
so Nacional.
feitura Municipal de Rio Branco do Sul (PR) a elevar cm
Impõe-se a regulamentação do art. 45, Impõe-se pelo texto da
CrS 6.538.123,65 (seis milhões, quinhentos e trinta c oito mil,
própria Constituição; impõe-se pela demonstração inequívoca aqui
cento e vinte e três cruzeiros e sessenta e cinco centavos) o
feita, c impõe-se também pela palavra há dez dias aqui proferida pela
montante de sua divida consolidada, tendo
própria Liderança da Maioria, porque, interessada cm nilo cfctivar
PARECER, sob n• 703, de 1977, da Comissão
uma r.scalização sobre o Governo do Distrito Federal na Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
competente, argUiu a falta de uma lei; agora, vem a lei c ela é recusajurídicidade.
da. Entilo, a conclusão dolorosa é esta: o que nilo se quer é a r.scalizaEm discussão o projeto. (Pausa.)
ção.
Nilo havendo quem queira usar da palavra, declaro encerrada a
Por este motivo, o MDB protesta, irá votar pela aprovação da
matéria, irá requerer a verir.cação da votação c lutará por todos os· discussão, ficando sua votação adiada por falta de quorum.
meios para que esta medida, moralizadora c de interesse nacional,
O SR. PRESIDENTE (José Líndoso) -Item 11:
seja ar.nal aprovada pelo Senado c pela Câmara dos Deputados.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução
n• 88, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o projeto.
como conclusão de seu Parecer n' 736, de 1977), que auto·
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer
riza o PROCAPE- Programa Especial de Apoio à Capita•
sentados. (Pausa.)
lização de Empresas - Autarquia vinculada à Secretaria da
Rejeitado.
Fazenda do Estado de Santa Catarina -a realizar operação
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - Pela ordem. Sr. Prcsi·
de crédito de Cr$ 4.004.100,00 (quatro milhões, quatro mil c
dente. Requeiro verir.caçilo de votação.
cem cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 737, de 1977, da Comissão:
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Vai-se proceder à veri- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
ficação, que será feita pelo processo elctrônico de votação, Votarão
juridiccdade,
cm primeiro lugar os Srs. Lideres c, cm seguida, os Srs. Senadores.

"e

e

(Procede-se à varação.)

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES:
Franco Montoro
Leite Chaves
Mendes Cnnalc
Adalberto Sena
Cunha Lima
Evclâsio Vieira
Lâzaro Barboza
Mauro Bcnevides
VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES:
Eurico Rczcndc
Luiz Cavalcante
Osires Teixeira
Ruy Santos
Otto Lchmnnn
Wilson Gonçalves
Arnon de Mcllo
O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) - Nilo houve quonrm
para deliberação. Em conseqUência, r.ca sua votnçílo adiada para a
próxima sessão ordinâriu.
O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) -Item 9:
Votuçilo, cm primeiro turno (nprcciuçilo preliminar da
constitucionnlidude c juridicidude, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 125, de
1977, do Senhor Senudor Nelson Carneiro, que amplia os

Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei declarar encerrada a discussilo. (Pausã.)
Encerrada.
Por falta de quorum, r.ca sua votação igualmente adiada.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está esgotada a maté:·
ria da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, a redução final do Projeto de Lei da Câmara
n• 84, de 1977, aprovado na Ordem do Dia da presente sessão c que,
nos termos no parãgrafo único do art. 355 do Rcgim~nto Interno, $C
não houver objeçào do Plenário, será lida pelo Sr. 1•-Secrctário.
(Pausa.)

elido o seguinte
PARECER N• 7S4, DE 1977
Da Comlssio de Redaçio
Redaçilo nnai do Projeto de Lei da Câmara n• 84, de
1977 (n• 4.071·8/77, na Cua de origem),
Relator: Senador Otto Lehmann
A Comissilo apresenta a redução r.nal do Projeto de Lei da
Cümuru n• 84, de 1977 (n• 4.071-B/77, na Casa de origem), que
concede promoção, pelo principio de bravura, ao 2• Sargento do
Exército Silvio Delmur Holenbach, nduptando u ementa no texto do
Projeto.
Sulu das Comissões, cm 6 de outubro de i977. - Adalberto
Sena, Presidente- Oito Lchmann, Relator- Hel>ldlo Nunes.
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ANEXO AO PAR F.CER N• 754, DE 1977
Rcdoçiio finnl do l'rojcto de Lei dn Cômoro n• H4, de
1977 (n• 4.071·11/77, nu Cnso de origem), que uutorlzu o
Poder Exccutho

11

prommcr, pelo principio de brnvun, o

2~'

Sargento do Exército Silvio Delmur Holcnbucb.

O Congresso Nucional decreta:
Arl. 1• f:: o Poder Exeoutivo autorizado a promover, ao grau
hiorilrquico imediato, pelo principio d~ bravura, o então 2• Sargento
do Exército Sílvio Dclmar Holenbach, a contar da data de seu
f:.Jiecimcnto, ocorrido após a prática de atos meritórios que lhe cust:.tnlm o sacrifício da própria vida.
Parúgrnfo único. Considera-se, paru efeito deste artigo, grau
hicrdrquicn imediato o posto de 21' Tenente.
Arl. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicuçfoo,
revogadas as disposições cm contrário.

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Lindoso)- O parecer vai à publicaçüo.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benovides.
O Sr. Mauro Bcncvldcs (M DB- CE) -Sr. Presidente, desisto
du palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - S. Ex• desiste da
palavra.
Concedo a palavra ao nohrc Senador Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves (MDil- PR)- Sr. Presidente, desisto da
palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Lindmo)- S. Ex• desiste da pula·
vra.
O Sr. Franco Montoro (M DB - SP) - Sr. Presidente, peço u
p:.tluvra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Franco Montare, com Líder.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como Lider,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senudores:
Trazemos uo conhecimento do Senado fato da maior gravidade.
Dois di'scurson pronunciados por nós, neste Plenário, e publicados
no Diúrio do Congresso Nacional acabam de ser vetados por
funcionúrio da censura federal. que proibiu sua publicação no jornal
O Seio Paulo. scmunúrio perh:nccntc i\ Arquidiocese c dirigido pr.:lo
jornalista Evaldo Dantas Ferreira.
O carimbo, com a expressão "VETADO", foi aplicado na própria púginn do Diário do ConKr<•J.W Nacional.
Tmta-se de violência c arbítrio inadmissíveis, que ferem a
autorid:.tdc do Congresso, dcsrespcit<~m a legislaçilo vigente c violnm
princípios clcmcnlnres da ordem jurídic:~.
Urn dos discurslls se rdt:rc aos recentes acontecimentos ocorridos n;:t Pnntifícia Univcrsid~dc Católica de Siío Puulo c: outro llO
Probh:ma da censura- discursos proferidos neste plenário.
Lembro 4ue o Di(trio do Cnngrc~so Nacional é órgão olicial de
um dos !,aderes da República e suas matérias nilo podem ser sujeitas
n vctos d;:t ccnsuru, Na forma da ConstituiçUo (art. 30) c do Regimento lntcrnn dn Scnado (art. 21 ). o rodcr de censura cm rclm;iio
aos pronum:iamcrl\l)S dLlS r:trhtmcnt:m:s é exercido pela Mesa.
t\ puhlic:u;:'ro no f>iârio qJ/I'iaf ~i~nifica que U ffillt~riH foi
C!)llSÍdcrada fH:rfcit:Hllt:fl\C lc~itim:t C filltl(IVCJ peJa ~tesa, que CXC:f·
ccLr o ~cu rodcr de L'cnsura. A censura rcalitada agora, por cstc
ór!llro suhordinadn :'1 P01icir~ Fedcral é, na realidade. uma ccnsurn so·
hn: a censura d:~ Mesa do Congrt:sso Nacional.
,\ pr~.ípria Lei Jc lmprcns:t (Lei nu ~.::!~0/67) e~tahclccc:
''Nüo 1.:onstitucrn ahu:.us nn t.:xr:rt·ício da lihcrdudc de
rnanifcstm;:'1o d1.) rensarncnto c infnrma,ün: 11 - a reprodu·
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çào, integral ou resumida, desde que não constitua matéria
reservada ou sigilosa, de relatórios, pareceres. decisões ou
mas proferidos pelos órgãos competentes das Casas Legisla ti·
vas."
Dados a gravidade da ocorrência, que envolve o desrespeito à
atuaçào do Poder Legislativo e considerando que, nu forma do nrt.
52 do Regimento Interno, "Compete uo Presidente ... velar pelo
respeito às prerrogativas do Senado", trazemos o assunto ao conheci..
mento da Mesa, solicitando as providências necessárias ao esclareci ..
menta dos fatos c uo restabelecimento do respeito devido no Poder
Legislutivo,
Tenho cm müos c encaminho à Mesa os dois documentos referi·
dos neste pronunciamento, as páginas do Diário do Congres.<o
Nacional (com o carimbo VETADO em todas as páginas) referente
no pronunciamento da Liderança, aos apartes e até mesmo no ato da
Presidência ao conceder a palavra à Liderança da Minoria, Toda a
matéria inflexivelmente vetada pelo zeloso censor que, em Sào
Paulo, impede que assunto debatidos no Congresso, publicado no
Diário do Congresso Nacional, seja divulgado por aquele órgão.
Esses dois documentas, junto à presente solicitação, são encaminhados, neste momento, à Mesa, a quem pedimos providên·
cias no sentido de que sejam apurados referidos fatos e, ao mesmo
tempo, restabelecido' este clima de respeito que deve haver em reia·
ção aos atas e publicações do Poder Legislativo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO
MONTORO EM SEU DISCURSO:
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)
Ano XXXII- N' 078- Súbado, 6 de Agosto de 1977- BrasiliaDF
CENSURA
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como Líder da
Minoria, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente e Srs, Senadores:
Ao definir os Direitos e Garantias da Pessoa Humana, a Cons·
tituiçào brasileira estabelece no seu nrt. I 53,~ 8•:

"1':. livre a manifestação de pensamento, de convicção
politica ou filosófica, bem como a prestação de informação
independentemente de censura, salvo quanto a diversões c
espetáculos públicos, respondendo cada um, nos termos da
lei, pelos abusos que cometer."
Este é o texto constitucional. Apesar disso, com violaçiio deste
texto, tradicional em nossa vida pública, há uma censura que ainda
atinge órgãos da nossa Imprensa.
1':. preciso reconhecer - como aliás temos feito - que o atual
Governo eliminou a censura de grandes órgãos da Imprensa brasilei·
ru, musa manteve- a nosso ver de forma irregular- em relação a
órgãos de menor circulação.
Temos hoje, Sr. Presidente, dois fatos da maior gravidade li·
gados a este direito fundamental que é a liberdade de imprensa em
nossa Terra. O primeiro se refere ao jornal O São Paulo, pertencente
i• Arquidiocese de São Paulo. Atualmentc, nu sua Direçào, se cncan·
trn um jornalista cujos méritos, autoridade e serenidade süo reconhe·
cidos por todos: Evaldo Dantns Ferreira. Em declnraçüo publicada
hoje pelo O E.•tado de S. Paulo, esse ilustre jornalista declara:
"O que cstnmos sofrendo no O São Paulo nüo é mais
cc:nsuru. i: um uto de provocação, de covurdht, pois mntêrius
que jú farnm publicadas por outros órgnos dn imprensa estão
sendo vetudns nojornul da Igreja,"
Uma série de publicações, sobre os mais diversos assuntos hnhitaçào, tóxico, lcgislnçào -, sào censuradas pclu autoridude
designada, que mnntí:m sobre aquele periódico restrições muitas vezes abusivas.

Outubro de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II)

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer ou·
ço o aparte de V. Ex•
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador
Franco Montoro, creio que nenhum dos membros desta Casa seja
favorável ll censura. Em verdade, todos têm·sc manifestado con·
trariamcntc a ela. No entanto, não há como deixar de assinalar o
desvirtuamento da orientação do jornal O São Paulo. V. Ex• acabou
de assinalar: "um jornal pertencente lllgreja Católica". Como católi·
co praticante, V, Ex• me prestaria um testemunho confortador se,
nesta oportunidade, conseguisse indicar-me um exemplar, uma
edição do O São Paulo que, durante a campanha cm que se tentava
implantar o câncer social no Brasil- o divórcio-, me indicasse um
exemplar ou edição desse jornal que tivesse trazido uma manifcs·
tação, velada ou ostensiva, contra a instituição do divórcio no Brasil.
Sabe V. Ex• guc nenhum prelado digno desse titulo no Brasil deixou
de manifestar-se contrariamente à implantação dessa medida cm nos·
sa Pátria. Portanto, gostaria que V. Ex•, em defesa de O Sãq Paulo,
para caracterizá-lo como jornal que expressa, rcalincntc, o pcn·
sarnento da Igreja Católica, pudesse indicar-me uma só edição vcrbc·
rando a atitude daqueles que tentavam implantar o divórcio no
Brasil.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Prefiro dcs·
tacar a primeira parte da intervenção de V. Ex• Nenhum parlamcn·
tar, nenhum membro desta Casa pode ser favorável ll censura à
Imprensa. Portanto, V. Ex• também não o é. E o sentido do nosso
protesto é: precisamente o de pedir às autoridades, ao Ministério da
Justiça, ll representação da Maioria, nesta Casa, que esclareçam os
fatos que a seguir narrarei c que traduzem atos que, no dizer de
V. Ex•, é uma convicção fundamentada de todos os Srs. Senadores.
Quanto à segunda parte, trarei a V. Ex• declarações não apenas
do jornal O Estado de S. Paulo mas, especialmente, do Cardeal
Arcebispo de Silo Paulo, Dom Evaristo Arns, que fez pronunciamen·
tos a respeito, publicados na integra naquele jornal. Trarei a V. Ex•
esse exemplar e V. Ex• ficará tranqUilo quanto a essa outra parte.
O Sr. Marcos Freire (MDB aparte, ilustre Líder?

PE) -

V. Ex• permite um

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- O fato trazido ao conhc·
cimento da Casa por V. Ex•. é daqueles que se inserem dentro do
contexto de arbítrio que se estabeleceu neste Pais. Lamentãvcl, por
todos os motivos, mas, infelizmente, não inédito, porque têm sido
reiteradas as vezes ·cm que nós, do MDB, temos denunciado fatos
semelhantes a estes, não apenas cm relação a esse jornal a que V. Ex•
alude mas, inclusive, a outros pcríodicos brasileiros. Tivemos inclusi·
vc oportunidade de ler, deste plenário, cartas do jornalista Hélio
Fernandes mostrando como a Tribuna da Imprensa, entre outras
publicações, sofre também de uma censura odiosa, de uma censura
prévia c inudmissivcl, c sobretudo daquilo que se poderia curactc·
rizar como uma censura discriminatória, porque, como muito bem
acentuou V. Ex•, chega-se ao cumulo de se proibir a determinados
jornnjs que se publique aquilo que outros têm a possibilidade de vei·
cular. Quero, portanto, dizer da importância da denuncia que
V. Ex• traz, mais uma vez, cm nome do MDB, a esta Cosa, porque
representa, sem dúvida, mais uma afronta ao direito de informar e,
igualmente, ao direito que tem a Nuçilo de ser informada.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço o
aparte de V, Ex• que, ao se referir à Tribuna da Imprensa. antecipou,
de certa forma, a segunda parte de nossa intervenção, que 1: mais
séria do que a primeira.
Realmente, a Trib11na da lmpren.<a está sofrendo censura con·
tlnua e censura discriminatória. Nu edição de ontem, Sr. Presidente,
o censurado fui eu, o Llder do MDB nesta Casa. Tenho em mãos o

I

exemplor da Tribuna da Imprensa: nem o titulo pôde sair, na sua intc·
gra. Com um espaço cm branco, a denotar a existência da censura, a
notícia tem o seguinte cabeçalho: "Montoro diz (espaço cm branco)"
Inicia-se a noticia:
" ... o Lldcr do MDB no Senado, Sr. Franco Montoro,
prote1tou da tribuna: "(cspoço em branco)"
E, depois:
:·E~. corroboração da verdade de sua tese, Montoro
aduztu ...
AI, prossegue a noticia, c mais adiante uma outra intcr·
rupção:
"Na base desses problemas - nota o Senador Franco
Montoro - está a consciência cada vez mais clara de que,
sem um mlnimo de participação (censurado) ..."
E o trecho prossegue:
" ... não have1·á soluções cfetivas c autêntico 1!cscn·
volvimcnto nacional."
Este fato apresenta uma gravidade que não pode ser igualada.
Um censor, uma autoridade policial subordinada, colocando-se
acima da voz de um partido, pelo seu lfdcr, proferida no Senado da
República I O MDB não pode deixar de protestar veementemente, c
o protesto não deveria ser apenas do MDB, deveria ser da ARENA,
também, porque a voz de um parlamentar, dura, é certo, mas serena,
sem exaltação, ninguém a contestou, quanto à sua legitimidade.
Mas, um censor do jornal, colocando-se acima do Senado c acima do
Congresso, prolbc ao jornal Tribuna da .Jmprensa de publicar a pa·
lavra de um parlamentar!
Nós nos dirigimos à Liderança da Maioria, para que ela tome
conhecimento do ocorrido, obtenha as explicações devidas c traga ao
Senado e à Nação uma explicação para este grave fato, para esta
lesão gravíssima a um direito não apenas de um cidadão mas um
direito de um parlamentar c do próprio Congresso Nacional. Não é
possível, não creio que nem o Ministro da Justiça c nem os dirigentes
da censura aceitem esta pretendida competência de uma autoridade
subordinada supcrpor-sc a um discurso pronunciado no plenário do
Senado da República.
Com o nosso protesto, dirigimos um apelo à ARENA, para que
ela venha trazer a explicação o este fato; c, provada a existência dessa
irregularidade, posso aquela autoridade que determinou a medida
receber a sanção que a legislação lhe impõe, porque se trata de viola·
ção a um direito fundamental de todo cidadão c, mais do que isso,
um direito do próprio Congresso Nacional.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V, Ex• um
oparte, nobre Senador?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) -Com prazer,
ouço o aparte do nobre Senador Eurico Rczende,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V, Ex• sabe- porque
até: eu sei - que estamos vivendo num processo rcvolucionãrio,
numa transição saudável, gradual e segura, para a desejada distensão
democrática. E neste particular- já que o assunto é censura - uma
das caractcrlsticas, uma dos provas mais eloqUentes de que cstã ocor·
rendo aquela distensão nós colhemos no Governo do eminente Presidente Ernesto Geiscl. A quase totalidade da imprensa não sofre
nenhuma restrição. Dai por que, já que o compromisso c a tarefa do
Presidente Ernesto Gcisel é a distensão gradual c segura, cm matéria
de liberdade de imprensa, essa meta, isto é, esse gradualismo atingiu
um ponto auspicioso.Vê V. Ex• que a notoriedade da sua fecunda ati·
vidade política, o seu conceito de excelente homem publico vivem
permanentemente nas colunos dos maiores jornais brasileiros.
Então, temos que reconhecer o realismo, isto~. o aspecto ainda con·
juntura! do regime. De modo que, progredimos muito nesse terreno c
haver(t um dia. criadas os condições necessàrius, cm que o Senhor
Presidente da Republica poderá afirmar ll Noção, c a democracia,
convivendo com a liberdade e a responsabilidade, scrã motivo de or·
gulho de todos nós. Isso nilo me exclui do dever de lamentar que

tenha acontecido isso com V. Ex• Mas, é a explicação que quero lhe
dar, de envolta com a homenagem que presto a V. Ex• por sua con·
duta exemplar no cumprimento de seus nobres deveres de Líder da
Oposição.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Dtts palavras
do nobre Líder, quero destacar sua afirmação final: a de que ln menta
ter acontecido isso comigo. Ora, não é esse o sentido da minha
intervenção; não se trata de uma posição pessoal, de uma diminuição
individual.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA Excelência.

ES) -

Não disse isso,

O SR, FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V, Ex• não dis·
se, mas faço questüo de ressaltar que não é apenas isso. O grave í: a
violação de um direito fundamental; sem a liberdade de imprensa e
sem a liberdade do Parlamento é impossível falar-se em distensão e
em progresso.
Disse V. Ex• que o atual Presidente deu grandes passos nesse
sentido. Quero dizer que iniciei minha intervenção reconhecendo,
objetivamente, essa realidade; nossa oposição não esconde a verda·
de. Mencionei grandes órgãos de nossa imprensa, entre os quais o
jornal o O Estado de S. Paulo, que teve, por iniciativa do atual Presi·
dente da República, sua censura eliminada, E Sua Excelência mere·
ceu louvores por esse ato, quando o decidiu.
Mas, a liberdade de imprensa é total; ela não pode se referir
apenas a alguns jornais, O princípio constitucional é amplo. O direi·
to à informação é amplo. A liberdade de imprensa é um direito que
vale por si e não pode ser violado cm nenhuma hipótese. Aquele que
se excedeu poderá responder perante a Justiça pelos excessos pratica·
dos, porque é uma liberdade acompanhada de responsabilidade e
por isso temos uma Lei de Imprensa. Mas a censura policial - e a
esta, especialmente, é que nos referimos nesse momento. um censor
cortar a palavra de um parlamentar que fala em nome de um Partido
que representa no Congresso milhões de brasileiros-, é uma violên·
cia contra a qual ninguém pode deixar de protestar.
O que nós pedimos, nobre Líder, é que o fato seja apurado,
porque é grave. Podemos concordar com inúmeras das razões que
V. Ex• acaba de indicar, mas permanece de pé aquilo que dissemos:
trata-se de uma violação de direitos, direitos da Imprensa e do
Congresso. Este assunto não pode ficar sem uma explicação.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
aparte? (Assentimento do orador.) Eu entendo- V, Ex• vai me per·
mitir, com muita cordialidade, ter a honra de discordar de V. Ex•trata-se, como disse, da conseqOéncia legítima de um processo re·
volucionário. A Revolução está acima da ARENA e do MDB.

fulo rcvolucionúrio, ele é irreversível. Agora, o que o Presidente da
Rcpí1hlica deseja i: que se encerre, quando houver condições, o
processo rcvolucion{Jrio. Daí por que, neste particular, se V. Ex•
cstit esperando inquérito sobre este cuso, nüo deve licur cm pé como

está, deve sentar c aguardar, ineficazmente, indefinidamente,
porque, volto a dizer, a Revolução estú acima dos Partidos.
O SR, FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Lamento
profundamente ter ouvido as palavras que acabam de ser proferidas,
V. Ex• que hú pouco exaltava a Revolução, agora a rebaixa, porque
considera qualquer ato de uma autoridade policial numa redução de
jornal como um ato revolucionário intangível. Era preciso dar às
palavras a sua significaçüo exata.
O Sr. Eurico Rczcnde (ARENA- ES) -tô preciso, então, que
V. Ex• me conceda um novo aparte.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Não pedimos,
também, inquérito; pedimos, isto sim, é que V. Ex•s que rcprcsen·
tum o Governo nesta Casa, apurem o fato, saibam quem foi o
censor, quem determinou essa ordem e esclareçam, porque com ela
ninguém há de concordar.
Antes de V. Ex•, liderados seus usaram da palavra para dizer
que não concordavam com isso e não podem concordar, como
V. Ex•, no fundo, não oncorda. A expressão de que é ato
revolucionário é um pretexto para encobrir, para fugir a uma apura·
çf10 que é necessária. O que queremos é que se saiba qual foi o censor
que determinou isso c se o Ministro da Justiça, se o Governo está de
acordo.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V, Ex• uma
nova intervenção?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Porque nós so·
mos um poder, um poder independente, cuja palavra não pode ser
censurada por uma autoridade subordinada que impede a um jornal
divulgar aquilo que outros jornais divulgaram. Esse censor não está
prestando um serviço ao Governo, ao contrário, o está desservindo.
E aqueles que o apóiam, também, não estão servindo ao Governo que
quer normalizar, que quer o desenvolvimento político, mas, positiva·
mente, não se desenvolve politicamente um país violando o direito
do purlamentar c da Imprensa, num nagrante como esse que poucas
vezes, talvez, tenha ocorrido cm nossa vida pública,
Ouço o aparte de V. Ex• Senador Eurico Rezendc.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - V, Ex•
compromete o nome da Revolução para justificar, com o nome de lu,
toda a série de irregularidades que se perpetram no Pais. (Palmas da
Bancada do MDB.)
O Sr, Eurico Rezendc (ARENA - ES)- V, Ex• generosamen·
te vai permitir. depois desses aplausos da sua pequena, mas ilustre
equipe, aqui presente, que eu prossiga na minha intervenção, dizen·
do que nllo vai se apurar coisa alguma. Isso é uma medida ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Por que esta·
período de Revolução? Basta a autoridade querer!

mo~ . em

O Sr, Eurico Rczende (ARENA- ES)- ... revolucionária. Nilo
se apura, nilo se abre inquérito para apurar medidas rcvolucionârins.
Ninguém nem deve tentar isto. Estranha-se - e isto ati: me parece
um lirismo despetulado cm nores de inocência ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Eu estranho é a
estranheza de V. Ex•
O Sr, Eurico Rezende (ARENA- ES)- ... querer abrir inqué·
rito sobre fatos revolucionários. Ficaria até muito satisfeito se
V. Ex• tivesse essa forçu, porque, volto a dizer, nüo se llpuru nenhum

·..
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides. Fazendo soar a cam·
painha.) - A Presidência pondera a V. Ex• que, após conceder o
apurte ao nobre Líder Eurico Rezende, encerre o seu discurso,
porque o tempo de V. Ex• está õndo. Como V. Ex• concedeu o
aparte, a Mesu por liberalidade anuiu,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) V. Ex•

Agradeço a

O Sr. Eurico Rezcndc (ARENA- ES)- V, Ex• há de me per·
mi ti r dizer: não estou defendendo o ato do censor. Ninguém defende
o ato do censor. Estou justificando o que está acontecendo.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Já melhorou
muito!
O Sr. Eurico Rczendc (ARENA - ES) - E eu agradeço a
V. Ex•, que uté defendeu o Governo. Deixei bem claro que isto é
umu conscqUênch1 nuturnl do processo revolucionúrio, E, se existe n
censura presencial nu Tribuna da Imprensa, mais do que se presume,
tem-se certeza, absoluta, de que essa censura é da responsabilidade
do Ministério da Justiça. Então, se V, Ex• deseja criticar- c a critica
também sel'ia improcedente - scriu o Ministério da Justiça. ~um
agente da autoridade, cm termos de censura, que praticou esse ato,
Então, cm resumo, Ex•, nós lmncntamos que hnjn necessidade da prú·
tica rcvo\ucionúria cm atas dessn natureza, musjustificumos, porque
estamos, ainda, num processo rcvolucionúrio, que há de desaguar nu
normalidade integral, porque isto rcnctc um compromisso e, mais do
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que um compromisso, u tarefa, em plena execução, do eminente

Presidente Ernesto Geiscl.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- 1': evidente, Sr.
Presidente, que esta censura ni'io é nccess{lrin. Bustn isto para destruir
c pôr por terra toda a argumentação do nobre Lfder da Maioria.
Qual a necessidade de impedir que um jornal de circulação menor
que O E.rtado de S. Paulo ou o Jornal do Brasil ou O Globo publique
texto divulgado por aqueles jornais? Não há necessidade alguma c se
V. Ex• quer, nobre Uder Eurico Rczende, cfctivamente, o desenvolvi·
mcnto pol!tico, há de se juntar a nós para protestar contra isso,
porque cu mantenho o que disse- não creio que o Ministro da Jus·
tiça pretenda censurar a palavra de um parlamentar. 1': preciso que os
abusos sejam corrigidos e é preciso que fatos como este, desta gra·
vidadc, sejam apurados c esclarecidos.
O MDB tem a esperança de que a ARENA traga a explicação
que não temos no momento. Talvez haja alguma explicação para o
fato. Talvez não sejam palavras nossas c que outras tenham sido
apresentadas. Mas este fato deve ser apurado. O que não se pode
admitir é que de antemão se diga que é um ato revolucionário e sobre
o qual não se pode fazer nenhuma apuração.
Quero dizer, ao encerrar, Sr. Presidente, que nilo estamos em
face de um pequeno acontecimento, estamos diante de um dos gran·
des direitos, estamos diante de um desses poucos fatos que são funda·
mentais à vida pública de um país; é o Parlamento e a Imprensa, ambos implicados nesta violação grave de um direito assegurado pela ·
Constituição. A Imprensa c o Parlamento são as duas cidadelas da
liberdade c da democracia. Sem o Parlamento livre, sem a Imprensa
livre, não há nação livre, não há democracia, não há nação culta c
civilizada. 1': cm nome desses princípios que pedimos à nobre Maio·
ria que apure os fatos c dê uma explicação a este Senado c à Nação
brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
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condições búsicas do desempenho de uma comunidade
acadêmica seria c encaz."
Ontem à noite, a Universidade Católica foi cercada c iniciado
um movimento de prisão de todos os estudantes ou pessoas que se
cncontruvam nos seus arredores. E, posteriormente, dentro da
Escola. mediante a invasão de suas salas de aula e dependt:ncias,
cujas portus foram arrombadas, e, durante o episódio truvou-sc o
seguinte diálogo, relatado pelo Jornal do Brasil, cm sua edição de
hoje:
VETADO
"U1n diálogo

O Sr. Franco Montoro (M DB - SP) - Peço a palavra como
Líder, Sr. Presidente.

Suo Paulo- A Reitora da PUC de São Paulo, pro·
fessora Nadir Kfoury chegou uo estacionamento às 22:30 h,
foi barrada à entrada, mas identiõcou-se ao Comandante da
PAI, Coronel Torres de Melo c foi levada até o Coronel
Erasmo Dias. A Reitora demonstrava nervosismo e
interpelou o Secretário de Segurança:
Reitora: "o que está acontecento aqui, Coronel'!'"
Secretário: "eles estavam realizando um ato público
proibido e fui obrigado a dissolver a manifestação".
Reitora: "e precisa invadir a Universidade?"
Secretário: 0S estudantes se refugiaram na Universidade. Fomos obrigados a invadir".
Reitora: "mas, Coronel, e essa depredação?"
Secretário: "a senhora pode ficar tranqUila, que nós nos
responsabilizamos pdos prejuízos ... "
Reitora: "mas existem certos prejuízos que nüo podem
ser pagos ... "
Secretário: .. minha senhora... eu estou cumprindo
minha obrigação".
Reitora: "pois cu duvido muito que o senhor esteja cumprindo sua obrigação".
Logo depois a Reitora da PUC saiu do estacionamento.
Minutos mais tarde o Dirctor do DOPS, Delegado Romeu
Tuma, estava explicando à professora Nadir Kfoury a situação, quando o Secretário de Segurança, ouvindo a conversa,
chamou o Delegado Romeu Tuma c disse cm voz altn: "nós
«turnos em fase de inquérito e não temos que dur explicações
a quem querqucscja".

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Concedo a palavra
ao nobre Lfder Senador Franco Montare

E. neste momento, a Reitoria da PUC divulgou o seguinte comunicado, que trago ao conhecimento do Scnndo:

VETADO
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - O projeto depois
de publicado, será enviado às Comissões competentes.
Há oradores inscritos.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Líder da Minoria,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Prcsi·
dente, Srs. Senadores:
São da maior gravidade os acontecimentos que estão ocorrendo
cm São Paulo nn repressão ao movimento estudantil. Anteontem,
fora cercadas pela polícia três Universidades: a USP, que é a maior
Universidade brasileira; a PU€, Pontincia Universidade Católica de
São Paulo, c a Fundação Getúlio Vargas; alunos e professores proibi·
dos de entrar no recinto de sua escola c dar assuas aulas. E. ontem, a
policia pnulistn prendeu mais de mil estudantes, invadiu c depredou
a Pontificiu Universidade Católica.
Quero trnzer ao conhecimento da Cnsa alguns documentos de
significação.
A Escoln de Administração de Empresns de São Paulo, da
Fund:tçào Geti11io Vargas, diz, cm comunicado:
"O incidente de ontem (11) feriu seriamente u uutono·
mia ucudêmicu, cssenciul à preservação dos valores culturais
de qualquer sociedude moderna."
A Associaçào dos Professores, da Escola, divulgou também um
comunicado, cm que diz:
"Professores c funcion{lrios foram molestados uo tcntur
ingressar no seu Jocul de trubulho c ui unos f<.m1m impcdidm

de prosseguir seu aprendizado. Derrogaram-se, assim us

10

"Em face u lamentável invasilo do "Campus Monte
Alegre", da Pontificiu Universidade Católica de São Paulo, a
Reitoria informa ter tomado as necessárias providéncius de
direito junto a 23• Circunscrição Policial.
Comunica também estnr enviando oõcios ao Senhor Governador do Estudo, bem como no Senhor Secretúrio de Segurança, dando notícias do pedido de Inquérito e perícia pelo
Instituto de Perícia Técnica do Estudo.
A formu lncônica deste comunicado é a melhor cx.pressiio de nossa profundn vergonha e indignação."
Estão ai alguns fntos. Os fatos sfio graves c exigem uma análise
séria.
Engunnm-sc os que pensam poder reduzir a comunidade
brusilcira, c particularmente a comunidade estudantil, à posição de
mera pussividudc. Este é que é o problema.
O Brusil ni\o pode continuar sendo trntado como um mero,
como um incapaz, proibida u purticipução de setores du comunidade
n<IS decisões que lhe dizem respeito. Os universitários silo hoje uma
comunidade de mais de um milhi\o de brnsilciros, que têm cultura
superior, c que, ex.atnmente por isto nào podem uceitnr uquilo que
rrctendcm que cl~1 fa~·a: ausentar-se do dehntc político, ni\o se
nq.wnit.:lr e nào partidpar. Mas (lS jovens estudantes univcrsilúrios
representam, de certa forma, uma parcela signilicutivn da elite
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cultural do Brasil, exigir, como pretendem - mas nilo conseguem e
aqui está n prova- que essa comunidndc aceite passivamente uma
palavra teórica, dizendo: "o estudante nilo pode se organizar, "não
pode participar da vida pública como estudante".
Essa ordem, dada por algumas autoridades e repetida de forma
infeliz por aqueles que apoiam incondicionalmente essas autoridades
não corresponde aos interesses do Brasil, nilo corresponde à nossn
História, porque o estudante sempre participou da vida pública, e
deve participar. O Brasil teria continuado talvez ainda num regime
de escruvidão não fosse a participação corajosa c vnnguardcira, de
nossa juventude universitária, que safa pelas runs com a Bandeira
Brasileira, pedindo recursos para comprar a carta de alforrin dos
cscruvos, gesto esse que significuva o repúdio da consciência brasileira aquela posição que envergonhava o Pais perante as nações cultas e
civilizadas,
lõ preciso dizer: O Governo não pode tudo. Engana-se o
Governo que pensa que pode calar milhões de brasileiros, fazer com
que o estudante não fale, com que o trabalhador não reivindique,
que o empresariado se cale, que a Agricultura fique tranqUila, que os
Municípios baixem a cabeça e que os governos estaduais se
transformem em territórios comandados pelo Governo central.
Nilo é esta a história do Brasil, não é esta a situação que pode
devolver no Brasil a sua tranqWiidnde.
Aindu ontem, nesta Casa, um antigo Ministro da Educação,
Clemente Mariani, de uma forma diferente, colocava o mesmo
problema que é claro, que é simples, só não vê quem não quer ver.
Dizia Clemente Mariani: o protesto estudantil é efeito da ausência de
democracia. O Brasil clama pelo estado de direito já, clama pela
normalização democrática. O Governo tem força sim, pode invocar
o poder revolucionário, pode invocar a força e agir com violência c
teremos o que está acontecendo; violência gera violência. O caminho
é um só. A Nação está cansada, ê preciso normalizar a nossa vida
pública, é preciso respeitar o principio básico da estrutura politica
nas nações modernas, o detentor do poder constituinte, o poder
maior de uma nação é o povo e não se pode tirar do povo, retirar da
população, este direito elementar de participar.
Permito-me lembrar uma palavra com a qual De Gaulle, depois
de acontecimentos que paralisaram a França, sintetizou como solu·
ção para os problemas da França, e de qualquer Pais civilizado e
culto.
"Esta pala vr• í: participação". lõ o que o Brasil quer que haja:
participação. Que a vida nacional, que as decisões nacionais partam
da base pura a cúpula. O Governo deve se limitar àquelas decisões
que só ele pode tomar, c permitir a liberdade dos Municfpios se
dirigirem, os Estudos tomarem suas decisões, dos trabalhadores,
empregados c empregadores acertarem, de acordo com a nossa
Constituição e a tradição de todas as Nações cultas do mundo
contemporâneo, através de convenções coletivas, as decisões que
dizem respeito a seus problemas, que eles conhecem,
Não é o Governo onipotente e oniciente que, com Seus técnicos,
pode decidir pelo Brasil.
A frase "não pense porque o Chefe pensa por ti", foi o slogan de
um movimento, condenado pela consciência universal. O Brasil deu
sua adesão, u esse sentimento de repulsa, indo aos campos da Europa
lutar pela democracia, para que os homens, todos os homens, a
comunidude, todos os setores da comunidade, pudessem participar
das decisões que lhes dizem respeito.
lõ esse, ao nosso ver, o grande problema.
O problemu estudantil é acima de tudo, um problema de rcspei·
to à educação, à Autonomia da universidade, à natureza do processo
educativo. Este deveria ser um assunto do Ministl:rio da Educação, c
não da Secretaria de Segurança Pública. Há uma grande pedagogia
social, sobre a qunl precisamos meditar. lõ preciso criar condições
pura a formação de uma juventude que quer purticipur, que purticipn
c que pnrticipuri1. As nossas universidades estão, todus elas, com
páginus de ouro, assinuludas pcln p111ticipução dos estudantes nus
grundcs lutas, em defesa das reivindicações da justlçu, da liberdade,
do interesse nucionul.
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Em São Puulo, estas faculdades que foram agora fechadas,
cercndus c invadidas, elns têm, quase todas, entre seus monumentos,
um dedicado no estudante que deu u sua vidn, nns lutas pela liberda·
de, pela democracia, pela pátria. E qunse todas têm, no seu pedestal,
um verso imortul de Guilherme de Almeida:
.. Quando se sente bater no peito heróico n pancada, dei ..
xn·sc u rolhu dobrudu, enquanto se vui morrer."
E~ta é a realidade, profundamente honrosa pura o Bra~il. das
nossas trudiçõcs universitárias, 1:: preciso que vejamos nos aconteci·
mentos de São Paulo um alerta ao Brasil. lõ preciso estado de direito
jil! ~ o brado que partiu daquelas faculdades. Esta é: a solução dos
nns!io!i prohlcmu!i.
Com estn comunicação c com o protesto do MDB contra esta
violência. vmn,1s trazer n nossa contribuição, nào apenas nos limi·
tando a dcnunciur o mui que existe. mas mostrando o grande cami·
nho, que é o d" n<'lm•l11açüo democrática da vida pública brasileira.
(Mui to bem' Palmas )
O Sr. Eurico Rrzcndc (ARENA- ES)- Peço a palavra, Sr,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao
nobre Líder da Maioria, Sr. Senador Eurico Rezcnde.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES. Líder da Maio·
ria, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Estranha o ilustre Líder da Oposição o fato de haver a censura
vetado a publicação, num jornal de São Paulo, de discurso inserido
no Diário do Congresso Nacional, parte relativa ao Senado Federal. E
a sua estranheza decorre do futo de não ter sido a matéria censurada
pela Mesa, conforme faculdade, senão dever expresso do Regimento,
e haver ocorrido tal censura com relação ao jornal que se propunha a
transcrever aquele discurso.
Entendo, Sr. Presidente- e isso será feito-, que se deva levar
o fato ao conhecimento e, principalmente, no exame do Exm• Sr.
Ministro da Justiça, em cuja jurisdição se insere a Censura Federal.
Mas, quero me permitir tecer rápidas considerações, para que
não se retirem conclusões inadequadas procurando caracterizar uma
contradição, isto é, a Mesa do Senado não censurou e o agente do
Poder Executivo censurou. Todos sabemos, e isso é óbvio, que a censura é uma atividade que envolve juizos de valor intelectual e, por
isso, obedece a critérios personnlíssimos. Eu posso entender que uma
publicação é indesejável ao interesse público e uma outra pessoa
pode entender de modo diferente. Vale dizer, Sr. Presidente, em
resumo que a Mesa Legislativa chega a uma interpretação e o órgão
do Poder Executivo pode chegar a uma outra interpretação, quer
pelo exame que faz da matéria em si, quer- como no caso do Poder
Executivo- à luz, também, de informações, de dados do seu conhecimento que recomendem aquela medida, isto é, aquela censura.
Assim, Sr. Presidente, quer me parecer que seria profundamente
saudável que se conduzisse a reclamação do ilustre Líder do MDB no
exame do Sr. Ministro da Justiç•, para que S. Ex•, se entender que
houve ...
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Se ele entender?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- E tem que ser
assim, Excelência. V. Ex• pode se habituar porque vai ser assim
mesmo.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- O estranho é que V. Ex•
defende essa prerrogativa e se esquece daquelas do poder u que
pcru:ncc.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - V. Ex• não
esperou eu terminar o meu pensamento. Se S. Ex• o Sr. Ministro da
Justiça entender que niio hnviu razUo pura uquelu censuru, atunrá
como instUnciu rccursul. YC V. Ex• que a suu intervenção l'oi
precipitada. Estou justamr.nte acolhendo a rcclnmação de V. Ex• E
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eu não poderia remeter a rech1maçào de V. Ex• senão para o Sr.
Ministro da Justiça, a não ser que V. Ex• me aponte outra autoridade capaz de apreciar este tipo de reclamação.
O Sr. Franco Montoro (M DB- SP) - !';o Presidente do Congresso Nacional.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Se se trata de

censura ...
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não há recurso em
relação a isso. Não há outra instância acima do Congresso
Nacional. São providências que são solicitadas e que, pelo que
V. Ex• disse, serão tomadas, mas não por ser ...
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Um momento.
Se se trata de censura contra a qual V. Ex• se insurge, a palavra final
a respeito do assunto caberá ao Sr. Ministro da Justiça.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Nilo apoiado! À Justiça,
talvez.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Sim, Excelência, mas a Mesa não pode determinar orientação à Censura, que é do
Executivo. O que a Mesa pode fazer - e acredito que o fará- é levar a reclamação de V. Ex• ao conhecimento e no exame do Sr.
Ministro da Justiça,
Eram estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as considerações
que julguei oportuno fazer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Sobre a mesa
requerimento do nobre Líder da Oposição fundado em dois dispositivos: um regimental c um constitucional, ambos pertinentes à matéria
de que aqui tratamos, embora sujeitos a interpretações que hão de
ser aqui desenvolvidas pcia Presidência da Casa.
Diz 5. Ex• que a censura deixou de publicar. ou proibiu a
,ao de matéria constante do Diário do Congresso, matéria passada tranqUilamente pela direção da Casa, a qual, segundo o art. 21
do Regimento Interno, cabe à Mesa. Diretora examinar e deliberar.
public~

Nesta hipótese, o requerimento ou a reclamação não tem arrimo
no Regimento, po;s as normas referidas só têm alcance no âmbito da
Casa:
\ n. :! I - Ao Senador é vedado:
fazer pronunciamentos que envolvam ofensas às insLÍLUJções nacionais, propaganda de guerra, de subversão da
ordem pública ou social, de preconceito de raça, de religino
ou de classe, conngurem crimes contra a honra ou
contenham incitamento à prática de crimes de qualquer
natureza (Const., art. 30, parágrafo único, c);
b) usar de expressões descorteses ou insultuosas.
1J

Eu, evidente, que não li o discurso do ilustre Llder da Minoria,
mas louvo-me na tradição da Casa e, sobretudo, na cortesia de
S. Ex• no trato com os colegas, com as autoridades e com as Instituições do País.
Prescindo, por conseguinte, da leitura para achar que os dispositivos não incidem, ou melhor, os discursos não incidem nessas vedações, nessas proibições. Daí o ter sido publicado, mas esse artigo
só diz respeito às publicações do Dldrio do Congresso Nacional.
Quanto uo outro artigo da Constituição Federal, ao qual se arrima o ilustre Líder da Maioria, o artigo expressamente dâ a diretriz à
Mesa dus duas Casas do Congresso Nacional para que cumpra o seu
dever de evitar abusos por parte dos Srs. Parlamentares, do que
decorreu cxatamente o dispositivo regimental que ainda hã pouco
acubei de transmitir para u relembrançu dos Srs. Senadores, art. 30,
letrn c:
c) Nào ser!! nutorizadu a puhlicucUll de pronunciamentos que
envolvt:rcm ofensas tis Instituições Nucionnis, propagundu de
guerra, de suhversi\o du ordem politica ou social, de
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preconceito de rucu, de religião ou de clusse, configurarem

crimes contra a honra ou contiverem incitamento à prática de
crimes de qualquer natureza;
Praticamente aquele dispositivo regimental a que vim de aludir
se funda c fundamenta nesses dispositivos, nessa diretriz da Carta
Maior, art. 30, letra c. Portanto, o problema tem uma amplitude
maior. não diz respeito, por conseguinte, aos dois artigos citudos
pelo ilustre Líder da Oposição, Tem uma repercussão da maior
importância, qual seja aquela de que um Parlamentar vê um seu
pronunciamento vetado pela Censura Federal. Neste caso, cabe
exatamcnte que se levantem duas preliminares. A primeira delas í: da
competência do Presidente da Casa, no concernente ao assunto.
Reconheço, proclamo e faço questão de defender até o momento cm
que for Senador, não apenas enquanto estiver sentado nesta cadeira,
os brios, a honra c o bom nome da Casa a que pertenço. Mas tenho,
evidentemente, de me ater ao feixe de competências no qual estou
vinculado. Perguntarei, então, para depois poder responder: seria de
minha competência tomar alguma providência relativamente ao fato
de compelir à Censura, não agir contra um discurso parlamentar, eis
que, lamentavelmente ou não, dependendo do ângulo cm que se
vejam as situações, a Censura nilo vé um problema simplesmente sob
os estritos aspectos políticos mas vê, às vezes, sob outros ângulos c
outros prismas, alguns dos quais profundamente vinculados a uma
co.njuntura ou uma situação de fato cm determinado momento
existente.
Nilo cabe a mim, no meu entender, de plano, negar a Censura
cm tese, porque nilo o faço, considerando a Censura, digamos assim,
um mal necessário, um meio defeituoso, é verdade, mas necessário
ao Estado para coibir abusos de várias ordens, entre os quais acho,
evidentemente, não se incluem alguns discursos, sobretudo, do nobre
líder da Maioria, considerados eles, em si mesmos, num contexto
isolado do Senado, mas que poderiam ter implicações outras num
contexto mais amplo, mais geral de um quadro conflituado - digamos, por exemplo, num quadro conflituado de Silo Paulo, como hâ
poucos dias vivemos, em torno da Universidade de Brasília.
Estou a tecer essas considerações, para levantar, já aí, duas hipóteses. A primeira seria mandar a quem de direito, para mim ao Ministro da Justiça, o conhecimento dos fatos, pedindo o seu exame detido, para as providências que julgar oportunas. Outro caso, seria, no
meu entender - um caso drástico e já aí com a responsabilidade
política da Casa - seria o enviar à douta Comissão de Constituição
c Justiça, para indagar dela as providências jurídicas cabíveis, na hipótese de nilo ser satisfatório o primeiro caminho, que considero o
mais certo, o mais breve, o mais útil, o mais hábil, exatamcntc o do
Ministério da Justiça.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• a pala·

vra'l

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Com muito prazer,
ati: porque a minha palavrn implicava num pedido da sua palavm.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Este é o bom
dialogo, feito publicamente, cm torno do assunto, a meu ver de real
interesse para as instituições. Responderei à pergunta de V. Ex•, mas
peço permissão para aduzir uma consideração.
Disse V. Ex• que cm nossa rcprcscntuçào haviu refcrênciu n um
urtigo do Regimento e a um du Constituição, t cxuto, mns não é
toda a verdade. Citamos um outro urtigo do Regimento, c é nele
que nos fundamentamos principalmente. Na parte finul du
represcotuçilo dizemos:
"Considerundo que ou forma do art. 52 do Regimento
Interno compete ao Presidente ... "
Leio o Regimento:
" ... zelar pelo respeito às prerrogutivus do Senado."
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t; uma funçilo de V. Ex• c que V. Ex• desempenha c agora, pela
resposta que deu já indica 'a disposição de tomar conhecimento do as·
sunto, que realmente é sério, e nos consulta sobre qual das medidns
era objctivada em nossa representação. t; cxatamentc aquela primei·
ra mencionada por V. Ex• O assunto é grave c diz respeito,
seguramente, a uma prerrogativa do Senado, porque o Senado é
fundamentalmente o conjunto dos Senadores, ni!o é um edifício, nilo
é um urtigo da Constituição, é o colcgiado dos Senadores. A nossa
solicitação tem um objctivo c parece estar atendida pela primeira das
alternativas propostas por V, Ex• O assunto, pela sua gravidade,
deverá ser levado ao conhecimento do Ministro da Justiça, para que
ele tome as providências cabíveis cm sua alçada. Outras providências
serão tomadas oportunamente, de acordo com a solução dada ao
problema,
Eu poderia, isoladamente, fazer essa representação, mas, dada a
natureza da infração, do fato, do acontecimento, da ocorrência, pare·
cc que o mesmo envolve o Senado c, por isso, nos dirigimos à Mesa.
t; a Mesa que, em nome do Senado, se dirigirã ao Sr. Ministro da
Justiça comunicando o fato c pedindo as providências cabíveis.
A primeira das alternativas parece-me ser aquela que correspon·
de mais direta e imediatamente ao objetivo da proposição e à nature·
za dos fatos. A Comissão de Justiça, um recurso à justiça, poderão
ser atos posteriores no desdobramento do fato, que talvez possa ter
uma solução mais pronta com a intervenção que V. Ex• parece estar
disposto a tomar e tem a seu favor, como foi indicado cm nossa
representação, uma disposição expressa do Regimento: é compctên·
cia do Presidente zelar pelo respeito às prerrogativas áo Senado.
Com esse fundamento c essas explicações, respondo à interpela·
ção de V. Ex• (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Devo dizer a
V, Ex• que houve, de sua parte c para tristeza minha, um equívoco.
Quando não citei o artigo 52, foi propositadamente, porque fiz
menção aos artigos supostamente infringidos, fazendo questão de
realçar, em preliminar, a competência do Presidente do Senado.
Não eram ncccssãrios, evidentemente, os rigores da citação dos
artigos do Regimento, ati: porque cu fiz questão de dizer que, acima
até da condição de Presidente, pairava o mandato de Senador, que
exigia de mim até como mandamento de consciência, o defender
intransigcntcm~ntc as prerrogativas da Casa a' que pertenço.
Quanto à outra parte, quanto à tese a que V. Ex• se refere, com
ela concordo de forma decidida e calorosa; não se trata de pessoa,
não se trata de individualidade. A partir do momento cm que um
Senador esteja envolvido, é o Senado, sobretudo- este é um ponto
fundamental - se o Senador está no exerc(cio do seu cargo, na
função do seu oficio, i: a Instituição, é a Câmara Alta, é a Câmara
dos Representantes nos Estados e, cm nenhum momento questionei
este problema, porque fiz questão, ao contrário, de salientar a impor·
tância que dava à matéria, de tal sorte que, pela primeira vez. saí do
meu Gabinete para assumir a Presidência cm hora extra, com o objc·
tive de demonstrar apreço à causa do ilustre Lrder.

nudor Dirceu Curdoso tem uma comunicação urgente u fazer c o
meu discurso é perfeitamente adiúvel. Tenho prazer em ceder a pa·
lavra a S. Ex• (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra uo
nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES, Pronuncia o scguin·
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O problema das linhas aéreas em nosso Pa(s está trazendo
discussões que estão abrolhando nos principais jornais das Capitais,
trazendo ao conhecimento do povo situações, até então, por nós
ignoradas.
Fula-se na AEROBRÃS, fusão de todas as acrovias numa só
empresa, como a PETROBRÃS, ELETROBRÃS, PORTOBRÁS e
outros casos semelhantes. Fala-se que a VASP vai-se ligar à
TRANSBRASIL c formarem uma empresa única, já que o Sr. Minis·
tro da Aeronáutica, hú dias, fez a seguinte declaração: "Se a VASP
continuar crescendo no ritmo dos últimos anos, estaremos caminhan·
do seguramente para a estatização da aviação comercial brasileira".
Com esta declaração S. Ex• ameaça as linhas aéreas com a estatização completa dessa via de transporte, o que traz uma atmosfera de
intranqUilidade nos meios acroviários do Pais.
Sr. Prosidcntc, então quero levar à alta magistratura de V, Ex•
um pedido de informações que vou ler para o Plenário e remeter à
alta consideração de V. Ex•, à magistratura da Presidência da Casa,
a fim de que seja enviada à Diretoria de Aeronáutica Civil ou ao
Gabinete Civil da Presidência da República, com as informações que
eu solicito c a justificação que acompanha o nosso requerimento,
O requerimento é vazado nos seguintes termos:
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N• DE I977
Requeiro à Mesa, na forma regimental, sejam solicitadas ao
Poder Executivo - Ministério da Aeronáutica c Dirctoria da
Aeronáutica Civil -por intermédio do Gabinete Civil da Prcsidên·
cia da República, as seguintes informações:
I•) Quais os débitos, individualizados por empresa, da VASP,
da Cruzeiro do Sul, da VARIG e da TRANSBRASIL. para com o
Governo Federal e estabelecimentos oficiais de crédito'/
2•) Quais, nos últimos cinco anos, as subvenções destinadas a
cada uma dessas empresas de transporte aí:reo?
3•) Que tipos de obrigações especiais assumem tais empresas,
cm troca dessa assistência linancc:ira da União?

Justlflcaçào

Agora, quando tanto se discute o problema da privatização da
VASP, necessário se torna, para melhor informar n opinião pública,
a prestação dos mais amplos esclarecimentos a respeito do dcsempc·
nho das empresas privadas que exploram a aviação comercial no
Brasil, a lim de que se apure se a solução privatista é a ideal,
atendendo, ao mesmo tempo, à melhoria dos serviços prestados c no
Diante do exposto e considerando cxatamcntc pertinentes as mínimo de ônus para o Governo.
Se não somos partidál'ios da estatização, estamos advertidos
matérias aqui também invocadas pelo nobre L!der da Maioria, o as·
pelo
próprio Ministro Mário Simonsen de que é preciso eliminar,
sunto hnvcrú de ser devidamente examinado pelo ilustre Ministro da
neste País, o vezo de "privatizar os lucros c sociarizar os prcjurzos".
Justiça, a cuja consideração levarei o assunto.
O certo é que, sabidamentelucrativa a VASP, sob a administra·
Era o que me cumpriu dizer. (Muito bem\)
ç!to do Governo de Silo Paulo, anuncia-se que estão em fase
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Concedo a palavra adiantada os estudos visando ii sua privatização, segundo informa o
Diretor-Gera( do Departamento de Aviação Civil, do Ministério da
ao nobre Senador Leite Chaves.
Aeronáutica, cm seminário promovido pela Universidade Ma·
O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO ckenzie, na capital paulista.
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU·
Na mesma oportunidade, declarou o Gencml Sylvio Gomes
BLICADO POSTERIORMENTE.
Pires que "a situação de TRANSBRASIL poderá normalizar-se com
os finunciam~:ntus que a l.!ompanhia estCi recebendo de organismos
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo u palavra uo
l'Jiiciuis", assinalando:
nobre Senador Otto Lehmann.
"O presidente dn empresajit deixou claro que nilo vai de·
O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP. Pela ordem.)- Sr.
sistir, ~cntlo que us fundllnários wmhérn demonstram muitu
Presidente, Srs. Senudores, estou informudo de que o eminente Se·
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disposição para superar os prohlemas" - o que, na opinião
do brigadeiro. é um rato positivo importunte."
Trunscrcwmos, ipis l'erh,:ç, o contido no noticiário do Jornal de
Brasília, página 9, do dia 5 deste mês,
Verificu·se, portanto, que pelo menos uma empresu privada estâ
com a regularização dos seus negócios pendentes de ajuda oficial.
Pretendemos seja esclarecido o que, no particular, ocorre com as
demais.
lndispensãvel o cotejo entre o desempenho das empresas aôreas
públicas e privadas da aviação comercial, pura que tenhamos dados
capazes de autorizar uma escolha entre as duas soluções, certamente
u que melhor atenda aos interesses dos usuários e menos onerem os
cofres da União.
Sala das Sessões, em de outubro de 1977.
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BRASBRÁS, que seria a estatização geral. Ma•. no caso da VASP,
não entendo porque se escolheu essa vitoriosa empresa para, diga·
mos assim, bode expiatório. A VASP é uma companhia que nasceu
nu era pioneira da aviação comercial. Nasceu igualmente com muitas
outras, que já morreram, que foram derrotadas na batalha da
competição. E por que a VASP vingou, por que cresceu, por que se
tornou grande? Decerto, porque, em primeiro lugar - vamos fazer
justiça, a boa justiça- o Estado de São Paulo, através de sucessivos
governos, tem lhe dado o devido apoio. E, segundo, porque ossos
mesmos governos sempre praticaram a boa pollticu na VASP, e a
companhia sempre contou com administrações eficientissimas. Por
isso cresceu a VASP. Nilo vejo porque, então, fazer-se esse atentado
contra um património conseguido através de intenso labor, com a
participação do Governo de São Paulo, do que resulta um justificado
orgulho do povo paulista pela sua VASP.

O Sr. lrulívio Coelho (ARENA - MT)- Permite, V. Ex•, um
aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o
aparte dos ilustres Senadores, que me honraram com a sua interven·
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não, ouço o ção.
Devo dizer, Sr. Presidente, o qoe assusta o ilustre Senador Luiz
aparte de V. Ex•
·
Ülvulcante, assusta u mim també:m. Eu sou contra a estatização. O
O Sr. ltalívio Coelho (ARENA- MT)- Nobre Senador DirBrasil já tem 262 empresas estatizadas, e temo, como disse S. Ex•.
ceu Cardoso, V. Ex• está enfocando um assunto da maior importân- ~uc cheguemos então à estatização completa. Estamos assistindo à
cia para a Nação, mas quero ressaltar a excelente situação do trans- .estatização gradual de todas as empresas: pelo menos as empresas de
porte aôreo comercial brasileiro. Ainda agora, estamos numa fase
infra-cstruturajá t:stào cm mãos do Governo.
de evolução dos aviões de pequeno porte, atendendo as cidades de
Sr. Presidente, já se estatizam editoras: editoras já estão sendo
menor demanda.
eswtizadas: então, de uma hora para outra, chegaremos à socializaç1•o deste Pais, porque o primeiro capitulo já vivemos: falta o
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- V. Ex• há de me
sc:gundo, que vem por ai.
desculpar, mas eu não ouvi bem ...
Mas, quero responder ao ilustre Senador ltalivio Coelho: a
O Sr. ltalívlo Coelho (ARENA - MT) - As companhias de situação financeira das empresas não é essa que ele está dizendo: não
táxi aôreo passaram por uma fase intermediária, para aviões de é só no Brasil: no mundo, a situação das empresas aéreas não é de folpequeno porte fazendo vôos regulares, atendendo as cidades de me· ga, não é de superavit; não senhor: ao contrário.
nor demanda. Por exemplo, Ribeirão Preto, Silo Josô do Rio Preto,
Eu li, na revista Balanço, - suplemento da Ga:era Mercantil
Araçatuba, Presidente Prudente, Campo Grande, Maringá, d<' São Paulo, o magnífico jornal que São Paulo nos tem dado, com
Londrina, são cidades, hoje, interligadas continuamente por aviões dados estatísticos, artigos sobre Economia magníficos - que o
balanço, a contabilitação dos lucros dessas empresas não renete essa
para poucos passageiros- em torno de 10 a 12 passageiros- ô uma
fase i1urea a que se referiu o ilustre Senador ltalivio Coelho, que tem
evolução notável. As aeronaves brasileiras, na aviução comercial
interna, são as das melhores usadas no mundo para essa finalidade.
a sua companhiazinha: que tem o seu taxizinho: que voa daqui para
A privatização da VASP encanta a todos nós, mas é um assunto Campo Grande, para as suas fazendas: corre de Seca a Meca e
difícil. Se ela for feita, como se intenta, através de uma fundação, a Olivais de Santarôm.
Mas, Sr. Presidente, a situação de Brasilia, por exemplo, com o
exemplo da própria VARIG, seria uma brilhante solução. Os finan·
ciumentos para as companhias de aviação são muito grandes, porque Governo atendendo a compromissos dos órgãos autárquicos e do
um avião a jato custa um dinheirão e são muitos os aviões. Nós próprio Poder Executivo, com passagens que fornecem aos funcioacompanhamos a atenção com que o Ministôrio da Aeronáutica nários aqui de Brasília: com o Legislativo, que também se socorre
decide os assuntos de importação ou não de aeronaves, para dessas companhias, com as passagens de parlamentares: tudo isto ô
equilibur o desejo de expansão da empresa com a demanda do merca· um auxilio prestado às empresas aéreas.
De amanhii em diUntc,- ao que tenho noticia- já vários võos
do interno, de passagem, e o equilibrio entre as diversas companhias.
E essa declaração atribuída ao Sr. Ministro, se insere no quudro de do si1bado estarão cortados até o fim do ano, quando volta a boa sapreocupação definido entre as diversas companhias. Tenho alguma fnt pan1 us cmpr~sus aéreas, Mas, nesses tempos intermediários, jll.
preocupação de que a publicação de ussuntos privados das empresas, estão sendo cortudos os vôos, para economia de gasolina c para
uinda que seja uma empresa pública, como a VASP, de dívidas, de folga, tambôm, dos orçamentos das empresas.
financiamentos, possa ter ulguma repercussão quanto a imagem púO Sr, Otto Lehmann (ARENA - SP) - Permite V. Ex• um
blicn dos seus usu{lrios, a companhia estâ devendo muito, porque ;\parle'!
para o público uma dívida pode ser muito elevada, mas, na realidaO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Com muita
de, não é dado os objetivos desta companhia. Sou um Senador
hastantc tranqUilo com a evolução da viação comercio!, embora honru.
tenha saudade da PANER, du Reul, c de tantas outrus companhias
O Sr. Ouo Lehmann (ARENA - SP)- Entendo que V. Ex•
que dcsupurcccrum.

O Sr. Lulz Cuvnlcunte (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um
aparte'?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não, nobre
Senador.

O Sr. Lulz Cnvulcunte (ARENA- AL)- Nobre Senador Dir·
ccu Curdoso, V, Ex•, no inicio do seu pronunciamento, teve estu
fruse: "Fala-se na criação da AEROilRÁS." E eu, que sou um
impenitente privutívista. temo que se vcnhu fulur nu criuçilo du

cstú uhordando o problema com muita oportunidade porque a nós,
paulistas. preocupa muito o destino da VASP. A VASP é uma
cumpunhia 4uc l.!uusa orgulho u todos os paulistas; nasceu pequena:
lúi J'unumlu por 70 empresários: teve um primeiro auxllio do
Govcnw. cum inscnçUo de impostos, pela visUo de um estadista do
porte lie Armando SuJes de Oliveira e em São Puulo a felicidade- e
as grandes uhras que São Paulo pôde realizar decorrem destu felicidu·
deu que hi• puuco o ilustre Senador Luiz Cuvulcunte se referiu - de
us Governadores nrao ra:rmillrcrn que us paixões pollticus prcjudiq~rcm us ultos interesses dt: Sào Paulo. E, assim, uquelus obrns
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paulist;.ts tr.:m merecido de todos os Govcrnos que se sucederam, de
h:ndénd:ts us nwis diversas, quc cada um as continue, como sucede
por e.\emplo com as grandes hidrc\étricas, hoje a CESP; as obras de
sanr.:amcnto: us grandes estradas, etc. Mas, agora, a VASP conseguiu
um milagre: í: uma cornpanhia estatal que dá lucro, é uma companhia estatal independente, ó uma companhia estatal que quer
comprar mais nviõcs c nua pode, não deixam. Dizem que não porque
ela está crescendo demais c que, então, deve ser privatizada, E isto
nós, cm São Paulo, não entendemos, não podemos compreender. Se
a VASP deixasse de ser paulista, tão grande é hoje o seu património,
teria ela que cair ou nas mãos de multinacionais ou cm grandes financiamentos do próprio Governo Federal, que então estaria privati·
zando alguma coisa apenas por dizer, porque o dinheiro seria do Go·
vcrno, uma vez que não há mais património nacional cm condições
de adquirir a VASP, a não ser que o Governo ajudasse a se fazer uma
fundação e passasse n VASP para os seus funcionários. Mas, o que
desejo pedir - já falei em discurso, outros representantes de São
Paulo falarnm na Câmara, outros Senadores já se manifestaram- é
que não s~: realize assim, sem um pouco de amor pelas coisas, esta
pseudoprivatização da VASP, porque os tecnocratas, às vezes,
olham apenas aspectos de números e temos que olhar o sentido de
pátria, pois o amor à terra da gente nasce de todas as coisas que se vê
crescer ou realizar, admirando e respeitando. E, nós paulistas, se nos
tirasse a VASP, como nos têm tirado outras coisas, nos sentiriamos
nsim um pouquinho sem um braço, sem um membro, e por isso é que
não nos conformamos e não nos conformamos quando nos querem
desapropriar alguma coisa com um elogio, dizendo que não pode
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com o propósito de oferecer tecnologia para exploração do potãssio
de Carmópolis, no meu Estado.

Disse o Di reta r da SA MI SER que a empresa poderia prestar ser·
viços na avaliação de jazidas: assessoria pura método de cxploraçilo;
escolha de equipamentos; treinamento cm equipe c obtenção de
vários subprodutos de potássio. Alegou, pura isso, a grande expc·
riéncia da empresa com potássio, na França, com fosfato, na África
do Norte, c com cobre, nos Estados Unidos. A empresa, segundo seu
diretor, tem interesse em prestar serviços em projetas relativos ao
potássio sergipano, bem como cobre, carvilo, chumbo c fosfato de
nosso Pais.
As declarações do empresário francês me pareceram significati·
vas, pois é uma experimentada empresa internacional que coloca
seus conhecimentos e tecnologia a nosso serviço. O mais importante,
no entanto, é que vejo nesse interesse a confirmação de que,
finalmente, o potássio sergipnno scrâ explorado c industrializado,
decisiva contribuição para o engrandecimento de Sergipe c do Brasil.
l'i, sem dúvida, desta convicção, que nos vem oferecimento, como
esse, anunciado pelo dirigente da empresa francesa.
Não sei, Sr. Presidente, se a SAM!SER logrará seus intentos,
nem posso avaliar a significação real da oferta. Os técnicos da
PETROBRÃS Mineração S. A. é que têm autoridade para estudar e
decidir sobre proposta como essa. Mas, o fato concreto é que vemos
aproximar-se o dia em que o potássio de Sergipe so tornará grande
fntor de enriquecimento brasileiro, pois, empresas internacionais não
se interessariam pelo assunto, se não estivessem seguras do propósito
do governo do eminente Presidente Gciscl de explorar, o mais breve
continuar porque vui muito bem.
passive!, as grandes riquezas minerais de Sergipe, dentre as quais
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar n cam· avulta o potássio.
Devo acrescentar que não é apenas esse grupo francês que vem
pninha.) - Solicito a V. Ex• que dê conclusão no seu discurso.
se interessando pelo assunto. Representantes de grupos canadenses,
V. Ex• só dispõe de 2 minutos para isso.
americanos e holnndczes têm visitado a área, visando futuras assoO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) - Agradeço o ciações com n MINERO BRÁS.
aparte do nobre Senador Otto Lehmnnn, que teve a nimia gentileza
!!, assim, com regosijo que faço este registro, na rcnfirmaçilo de
de nos ceder seu tempo c de nos honrar agora com o seu aparte,
minha confiança de que o projeto potássio não sofrerá rctardamcn·
Mas, Sr. Presidente, o nosso pedido de informação não é contra tos e, em futuro próximo, se tornará radiosa realidade, para o bem
ninguém; queremos apenas saber n situação verdadeira das com· do povo sergipano e do enriquecimento brasileiro. A luta hâ tantos
pnnhias, para amanhã termos dados para esteiar as nossas decisões. anos travada pela exploração c industrialização do potássio hã de se
Ainda ontem eu disse aqui: desde que sou parlamentar, quero saber tornar vitoriosa, o mais rápido passive!. E, sem dúvida, Sergipe não
o custo de uma grunde construção do Governo federal. Jâ esgotei será mero fornecedor de matêrin·prima, mas grande pólo industrial,
dois mandatos de Deputado Federal, já estou na metade do meu de re!cviincin pura o meu Estado c todo o Nordeste! (Muito bem!)
mandato de Senador e não consegui ter essas informações.
O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso)- Concedo a palavra ao
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- V, Ex• pode mandar à nobre Senador Mauro Bencvides.
Mesa o pedido de informação, que dentro de 24 horas a Presidência,
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o
regimentalmente, vui deferir ou indeferir, conforme a pertinência du
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
matéria.
Ao ser projetada a construção de Brasilia, na dinâmica gestão
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pensei que fosse do saudoso Juscelino Kubitschek de Oliveira, comentou-se,
deferir; indeferir, não. V, Ex•, reassumindo a Presidência do Senado entusiasticamente, a originalidade de suas concepções nrquitctôni·
é aquela mesma figura que vi ontem. Cá em baixo i: um, lá cm cima é cus. diante das quais st: t:xtasiam os que, pela primeira vez, visitam a
outro. V. Ex•, ui, está na plenitude do império do seu mandato.
nova Capital do !'ais.
Sr. Presidente, remeto o requerimento à magistratura de V, Ex•,
O seu traçado urbanístico dentro de padrões arrojados c as
que certamente indeferimento nilo vai apor, e sim deferimento e enca· cdilicaçõcs monumentais que despontam no Plano Piloto dilo a esta
minhumento devido a um pedido de informações que quer ilustrar e cldmic unw invcji1vt:l singularidade, por todos merecidamente
instruir o Senado, pura que umunhã suu decisão seja baseada e estea· proclumad~1.
dn cm dados da contubilidudc das empresas aéreas de nosso Pais.
O prédio do Congresso Nacional e seus Anexos, os Palâcios do
(Muito bem! Palmas.)
Planalto c Alvoruda, as sedes dos Tribunais Superiores, a Esplanada
dos Ministérios, o Eixo central e os paralelos, tudo isso empresta a
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a puluvru ao
Brasília uma tonalidade de des!urnbrumento c grandeza, assim
nobre Senador Lourivu\ Baptista.
reconhecida por arlJUitetos de todo o mundo,
Dentre as obras idealizadas pela genialidade de Oscar
O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (ARENA -SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nicmcycr, unut outru sobressai das demais, pelos contornos
Segundo noticiúrio da imprensa, relativo uo I Seminário Brn· incomuns cm 4uc se situou, como que pura atestar a solidez du fé c
silciro de Tecnologia Mineral, realizado cm Poços de Cuidas, o Di- rcligiosidudc dos brasileiros.
Trata-se da Catedral de Bras\lia, erigida em estilo nilo
reta r de Estudos c Plnncjnmento da SAM!SER- Empresa Francesa
de Consultaria Mineral- Sr. Robert Dcniuu, ununciou que cntrnriu cnnvcnciunal, que vem constituindo ponto de utruçi'\o c ruscfnio pnrn
cm contnto com técnicos c dirctorcs dn Petrobr(ts Mineração S/ A, quantos têm oportunidudc de conhecê-ia.
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Os mais importantes acontecimentos litúrgicos ali são oficiados
por dignititrios d:t lgrej:t, tendo it frente, com mais freqUência, o
incansável Arcebispo Dom José Newton, juntamente com seus dois
Bispos Auxiliares.
Ao Vigitrio, Monsenhor Ferreira Lima, foi cometido o histórico
cncurgo de diligenciar o funcionamento do Campanário, cuja
construçiio uchu-sc cm vias de ser ultirnuda, a fim de possibilitar a
sua inaugur:tçào no próximo dia 12 - data consagrada a Nossa
Senhora Ap:trecida, padroeira do Brasil.
Os trabalhos de engenharia civil foram orientados parn, manten·
do .. sc o mesmo lineamento da templo, oferecer sustentação aos
quatro sinos, denominados Santa Maria, Pinta, Nina e Pilarica,
doados pelo Governo da Espanha.
Acionados por sistema eletrônico, os sinos emitirão notas musi·
cais, devendo o seu mavioso bimbalhar alcançar todas as áreas do
Plano Piloto.
O Santa Maria - segundo dados divulgados recentemente pesa 3.300 quilos; o Pinta, 1.930; o Nina, 1.000, e o Pilurica, 740. O
custo d:t referida construção alcançará I milhão c quinhentos mil
cruzeiros, despendidos na ereção de um platô de 14 metros de
comprimento, amparado por colunas de cimento armado.
Em declarações prestadas, ontem, à imprensa, pelo Vigário da
Catedral, dispôs o arquitcto os sinos de tal maneira que,
"houve um equilíbrio de peso dentro de um cálculo
absolutamente correto e nenhum lado pesa mais que o ou-

tro."
À imponente solenidade de inauguração do Campanário, far-seüo presentes, ·além de autoridades e da população do Distrito Federal, representações de repúblicas pan-americanas, especialmente
convidadas através de suas respectivas embaixadas.
Aquela festividade sócio-religiosa assume, pois, significação
especial para a vida de Brasília, inserindo-se indelevelmente entre os
marc:tntes episódios que assinalam a consolidação desta metrópole,
Ao rc:gistrar tão expressivo evento, desta tribuna, certo estou
que serit ele prestigiado pelos católicos aqui residentes c por todos
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quantos st.: acham intcgrildos no ambiente da Capital Federal.
(Mttitohent!l

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Não há mais oradores
inscritos.
Nudu mais huvcndo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão extraordinária das 18 horas e 30 minutos, a
seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 81, de
1977 (nprcsentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 700, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Fortaleza (CE) a elevar cm CrS 1.340.998,51 (hum milhão, trezentos
e quarenta mil, novecentos e noventa c oito cruzeiros e cinqUenta e
um centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n'70J, de 1977, da Comissão
- de Constltulçíio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc.

-2Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 87, de
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 734, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Manaus- AM, a elevar em CrS 7.098.139,00 (sete milhões, noventa
c oito mil, cento c trinta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob n• 735, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) - Está encmada a ses-

são.

{Lel'anra-se a sessão às 18/rora.re 25 minuros.)

ATA DA 169• SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura
- EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DO SR. MAURO DENEVIDES
1: lido o seguinte

;IS /8 1/0R,IS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. Si:NA J>OR!:S:

REQUERIMENTO N• 391, DE 1977

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Guiomard - Braga
Jttnior - Jusi: Linuoso - Alc.<andre Costa - Henrique de La
Rocquc- Pctrônio Portt:llu- Muuro Bc:nevidcs- Wilson Gonçalves- Agcnor Mmi•t- Dinurtc: Muriz- Jessé Freire- Dom feio
Gondim- Milton Cabral- Cunha Limu- Murilo Paruiso- Artwn d~ Mdlu - J.ui; Cavalcante - Augusto Franco - Lourival
lhtptisl:t- Ruy Santos- J)irceu Cardoso- Eurico RezendeJo~o (':llnwn- Vast.:nncclos Torres- Nelson Carneiro- Gustuvo
Ctranont:t - ltmnar Franco - Magalhues Pinto - Franco
Munttll'tl- On:sh.:s Quérciu- Otto Lc:hmann- Lt1zuro BurbozuOsircs Toi.,dr:t- lt:tlivio Coelho - Mendes Canale - Leite Cha\'c~ - rvl<~ltos L~.:iin - Evcl{tsio Vicir<1 - Lcnoir Vurgus - Otair
Bcdcr- l)anid Kric~cr.

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, nlfnca b, do Regimento, para o Projeto de Resolução n• 92, de 1977, que autoriza o
Governo do Estndo de São Paulo a realizar opcrnçilo de empréstimo
externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares)
paru aplicaçilo na Companhia do Metropolitano de São Paulo METRO.
Sala dns sessões, 7 de outubro de 1977,- Eurico Rezende.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número rc·
gimcntal, declaro abertu n sessão.
Sobre n mesa, requerimento que serú lido pelo Sr. 1•-Secretúrio.

Item I:

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerimento
lido serú apreciado no final da Ordem do Diu, de acordo com o urt.
375, itemll, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Muuro Benevidcs)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussllo, cm turno único, do Projeto de Resolução n•
81, de 1977 (npresentudo pela Comissllo de Economiu como
conclusllo de sou Parecer n• 700, de 1977), que autoriza u Pre·
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feitura Municipal de Fortaleza (CE) a elevar em
Cr$ 1.340.998,51 (um milhilo, trezentos e quarenta mil, nove·
centos c: noventa c oito cruzeiros c cinqUenta e um centavos)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob o no 701, da Comissilo
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidnde.
F.m discussão o projeto. (Pausa.)
l'ào havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs.· Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A mati:ria vai à Comissão de Redaçilo.

Outubro de 1977

!: lida a seguinte
PARECER N• 755, DE 1977
Comissão de Redaçào
Redaçiio final do Projeto de Resolução n• 92, de 1977,
Relator: Senador Otto Lehmann
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• 92, de 1977, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a
realizar operação de empréstimo externo no valor de
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos) para
aplicução na Companhia do Metropolitano de São Paulo METRO.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1977.- Adalberto Sena,
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Hehídlo Nunes.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides)- Item 2:
ANEXO AO PARECER N• 755, DE 1977
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no
87, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia como
conclusão de se Parecer no 734, de 1977}, que autoriza a Pre·
feitura Municipal de Manaus - AM, a elevar cm
Cr$ 7.098.139,00 (sete milhões, noventa e oito mil, cento e
trinta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consoli·
dada, tendo
PARECER, sob n'735, de 1977, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada,
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham.
(Pausa.)
Aprovado.
A mati:riu vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - Esgotada a maté·
riu constante da Ordem do Dia, vai-se passar à apreciação do
Requerimento no 391, de 1977, lido no Expediente, de urgência para
o Projeto de Resolução n• 92, de 1977.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen·
todos. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 92, de 1977 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n• 752, de 1977), que au·
toriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação
de empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte
milhões de dólares) para aplicação na Companhia do Me·
tropolitano de São Paulo- METRO, tendo
PARECER, sob n• 753, de 1977, da Comissão:
-de Constltulçiio e Justiça, pela constitucionalidude <
juridicidnde.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votnçilo.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queirnm permanecer sen·
tados. (Pausa,)
Aprovado.
A matéria vai t\ Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benvides)
redução nnal que vai ser lida pelo Sr. 1•-Secretârio.

Sobre n mesa

Rcdaçào final do Projeto de Resolução n' 92, de 1977.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,. nos termos do
art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, - - - - - - - - __ ,Presidente. promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1977

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte·amerl·
canos), para aplicação na Companhia do Metropolitano de
São Paulo- METRÓ.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• !:. o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar, com outorga de garantia da União, se necessário, uma opera·
ção de empréstimo externo, em moeda, no valor de
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), ou
o equivalente em outras moedas, de princit>al, junto ao The Bank of
Tokyo Ltd, sob a orientação do Ministério da Fazenda c Banco Central do Brasil, para ser aplicado na construção da Linha Leste-Oeste
da Companhia do Metropolitano de Silo Paulo- METRO.
Art. 2• A operação de empréstimo realizar·se-á nos termos
aprovados pelo Poder Executivo Federal. à taxa de juros, despesas
operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, para registro de empréstimos da espécie,
obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos
encarregados da execução da politica eeonômico·linanceira do
Governo F~deral e, ainda, as disposições da Lei Estadual n• 1.367,
de 2 de agosto de 1977, publicada no Diário Oficial do Estudo de Silo
Paulo, do dia subseqUente.
Art. 3? Estu Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Achando-se cm
regime de urgi:ncia a proposição cuja redaçilo nnul ucabu de ser lida,
deve esta ser submetida, imediatamente, uapreciação do Plenário.
Em discussão a redução nnal. (Pausa.)
Nilo hnvendo quem queira diseurti·la, declaro-u encerrndu.
Em votução.
Os· Srs. Senadores que n aprovam, queirum permanecer sento·
dos. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a mesa,
reduções linuis dos Projetos de Resolução n•s RI e R7, de 1977,
aprovudos nu Ordem do Diu dn presente sessão c que, nos termos do
purCtgrufo único do urt. 355 do Regimento Interno, se não houver
objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. Jo.Secretltrio. (Puusll,)
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São lidus as seguintes
PARECER N•7S6, DE 1977
Da Comissiio de Rcduçiio
Redaçiio final do Projeto de Resolução n• 81, de 1977.
Relator: Senador Otto Lehmunn
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• 81, de 1977. que autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza,
CE, a elevar em CrS 1.340,998,51 (um milhão, trezentos e quarenta
mil, novecentos c noventa e oito cruzeiros e cinqUenta c um

centavos) o montante de sua divida consolidada.
Sala das Comissões, em 7 de outubro de 1977. - Adalberto
Sena, Presidente- Otto Lehmann, Relator- Dirceu Cardoso.
ANEXO AO PARECER N• 756, DE 1977
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li de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em
CrS 7.098.139,00 (sete milhões. noventa e oito mil, cento e trinta e
nove cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que
possa contratur empréstimo, junto à Caixa Económica Federal, por
conta do Fund9 de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS destinado ao financiamento da implementação de obras no Centro
Social Urbano, localizado no Parque X de Novembro, naquela Capiwl.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicaçiio.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- As redações finais
lidas vila à publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. I•·
Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes

Redaçilo final do Projeto de Resolução n' 81, del977.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do
art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,----· Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do
Ceará, a elevar em CrS 1.340.998,51 (um mflhào, trezentos e
quarenta mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros e clnqüenta
e um centavos) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:

e

Art. I'
a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do
Ceará, nos termos do nrt. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em
Cr$ 1.340.998,51 (um milhão, trezentos e quarenta mil, novecentos
c noventa c oito cruzeiros e cinqilenta e um centavos), o montante de
sua dívida consolidada, a fim de contratar empréstimo, junto à Caixa
Económica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado a complementar os recursos a
fundo perdido do PNCSU do Estado do Ceará, objetivando a
implantação do Centro Social Urbano de Palmeiras.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER N• 757, DE 1977
Da Comissão de Redaçào
Redaçio final do Projeto de Resolução n• 87, de 1977.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redaçilo final do Projeto de Resolução
n• 87, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus (AM)
a elevar em CrS 7.098.139,00 (sete milhões, noventa e oito mil, cen·
to e trinta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, em 7 de outubro de 1977.- Adalberto
Sena, Presidente- Dirceu Cardoso, Relutar- Otto Lehm•nn.
ANEXO AO PARECER N•757, DE 1977
Redaçilo final do Projeto de Resolução n' 87, de 1977.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo n seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1977

Autorlz• a Prefeitura Municipal de Munaus, Estado do
Amazonas, a elevar em CrS 7.098.139,00 (sete mflhões, noventa e oito mil, cento e trinta e nove cruzeiros) o montante de san
dívida conoolldada.
O Senado Federal resolve:
Art. I•

en

Prefeiturn Municipnl de Mnnaus, Estado do

Amuzonns, nutorizuda, nos termos do art. 29 dn Rcsotuçilo n9 93, de

REQUERIMENTO N• 391, DE 1977
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, .da redaçào finul do Projeto de Resolução n•81, de 1977.
Sala das Sessões, em 7 de outubro de 1977.- Eurico Rezende.
REQUERIMENTO N• 393, DE 1977
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redução final
do Projeto de Resolução n• 87, de 1977.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1977. -José Llndooo,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Aprovados os rc·
querimentos, passa-se à apreciação das matérias.
Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• 8\, de
1977. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro·• encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se, nesta
oportunidade, à apreciação da redação final do Projeto de Resolução n• 87, de 1977.
Em discussão a redaçilo final. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer como se
acham. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo a palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o seguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Regresso de meu Estado, que visito de quinze em quinze dias,
percorrendo seus municípios e visitando amigos e correligionários
como de meu dever, e trouxe, do Sul c do Norte, grandes manifestações recolhidas em Guaçul e Silo Mateus, dois dos seus mais prósperos municípios, com as festas que ali se realizavam pela passagem do
Diu do Municlpio.
Em Guaçul, principal municlpio produtor de café no Sul,
comunidade das mais progressistas, recolhi a grande pujança de seu
progresso polus magnificas demonstrações ali assistidas, desde a
munifestaçílo escolar num grande desfile, at~ à renlizaçilo de sua já
famosa Exposição Pecultria em que reuniu seu melhor plantel de gado leiteiro, reunindo representações significativas dos Estados do
Rio c Minas Gerais.
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Seu concurso leiteiro ali realizado é dos mais significativos do
Estado, c ali vemos nu mostra de suas representações, o que de
melhor existe no Estudo cm plantel leiteiro.
O Espírito Santo oficial pura Já se deslocou, e pnrticipou de suns
festividades que se corouram do mais ubsoluto êxito, reunindo, nu
ptlrh.: ~ocial, o que t~:mos de mais representativo.
Nos.as fcliciwçiícs i• Cümara c Prefeitura de Guaçuf pela realizaçilu de magn ÍÕI.':U t'~:stll que se iniciou com a grande demonstração
rei i~illSJ assistid11 pnr grande multidão.
Em Silo Mateus, t:1mbém não foram menores as demonstrações
populares pela rassagem do Dia de São Mateus.
Município tradicional do Norte que já forneceu três Governadnrc:o; ~lll nosso Estudo. desde o 2Y Governador republicano,
Constante Sodré, ati: os dois ilustres homens públicos que honraram
os brazõcs de sun gente: o primeiro Santos Neves. que renunciou ao
sl!u mand:.1to c o segundo Joncs dos Santos Neves, que fez uma das
mais brilhantes e realizadoras administrações de que há memória no
Espírito Santo, sendo o responsável pela implantação do primeiro
asfaltmmnto de estrada c pela construção do segmento estadual da
hoje BR-1 01. da fundação da Universidade Estadual e da construção
da primeira grande usina hidrelétrica do Estado, na sua fase de
induslri :tl izaçito.
s:1o Mateus wmbt:m festejou com expressão o Dia do Município c sua Cümara Municipal inaugurou o majestoso saliio de suas
reuniões, revivendo a grande significação que teve São Mateus na
hislúria rulíticu do nosso Estado.
Siw 1'1-latcus foi uma das três primeiras comarcas do Estado que,
pcrtcnecntc ao território da Bahia, se levantou, integrando-se, por
vL>ntadc de seu povo, ao território do Espírito Santo,
Silo Mateus sempre teve especial relevo nas lutas políticas, desde
u procl:m1uci•o da lndcpcndéncia, à proclamação da R:epública até
aos dias de hoje.
Sede de Bispado, e ponto de apoio à colonização do Norte, hoje
se apresenta como dos municípios mais prósperos do quadrante
norte, pelo trabalho e dinamismo de seu povo.
Ao seu dini•mico prefeito Gerson Loureiro, do MDB, que vem
fa1.cndu nmgnílic:t administrncão, sucessorn da grande administra·
ç[w de Almocim Leite, outro emedebista que deixou seu nome ligado
lts gnmdt:s rcalizuçõcs, aos seus verc.:adorcs e às suas autoridades, as
munil'c>t:.lçõcs de nosso apreço pela grandiosa Festa com que São
Mau:us ~.::o~tú marcumlo, no Espírito Santo, o reflorir de seu progrcs·
so, relo vakH e trabalho de SUa gente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais havendo que trat:tr, vou cncerrur a pn:sentc sessão, designando para a
ordin(tria Ut! segunda· reira próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votaçfw, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitudonalidwlc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado'" 40, de 1976, do Sr, Senador Mauro Bcncvides,
que disp<ic sobre o processo de liscalizaçilo pela Câmara dos Dcputadc» c pelo Senado l'cdcral, dos atos do Poder Executivo c os dn
otdm'lnistru~.;tto indireta, t~.:ndo
i> ARECERES, sob n~<s 214 c 598, de 1977, da Comissão:
-de Constituição e Justiça- I• pronunciamento: pela inconstitueionulidado, oom voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro c Dirceu Cardoso; c 2• pronunciamento (reexumc solicitude em Plenítrio ): roll i li!.: ando u seu parecer anterior.

-2Votuçüo. cm primeiro turno (uprcciuçào preliminar du constituciunulidadc c juridicidndc, nos termos do art. 296 do Regimento
lntcrnu). tio l'rojctu de Lei do Senado n• 125, de 1977, do Sr. Senador Nelson Carm:iru, qm: amplia os efeitos du Lei nY 3.577, de 4

de julho de 1959, para que a isenção nela prevista alcance os sindicatos. ilus r.;undiçõcs ljUC especifico, tendo
1'1\ RECER, sob n• 557, de 1977, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injurid icidadc.

-3Votuçiio, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 82, de
11!77 ("prcscnt"do pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 702, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Rio Branco do Sul (PR) a elevar cm CrS 6,538,123,65 (seis milhões,
'luinhcntos c trintu c oito mil, cento e vinte e três cruzeiros c: sessenta
c cinco ccntuvos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 703, de 1977, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc.

-4Votuçiio, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 88, de
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu f'"rcccr n• 736, de 1977), que autoriza o PROCAPE- Programa
Especial de Apoio à C"pit"lização de Empresas - Autarquia vinculadu it

Sccr~.:taria

da

Fa~cnda

do Estudo de Santa Catarina - a

realizar oper"ção de crédito de CrS 4.004.100,00 (quatro milhões,
quutro mil e cem cruzeiros), tendo
PARECER, sob n9737, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidnde c juridicid.,dc.

-5Discussão. cm turno único, da Redução Final (oferecida pela
Combsão de Rcd"ção cm seu parecer n• 695, de 1977), do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 109, de 1974 (n• 249C/71, na Casa de origem), que dispõe sobre os estágios de estudantes
de cstabclccimcntos de ensino superior e de ensino profissionalizante
do 2'' Gr"u c Supletivo c dá outras providências,

-6Discussüo, cm turno único, da Redação Final (apresentada pela
de Redução em seu Parecer n' 693, de 1977), da emenda do
Scn"do ao Projeto de Lei da Câmara n' 16, de 1977 (n• 3.332-A/77,
nu Casa de origem}, que altera dispositivos da Lei n• 5,682, de 21 de
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos).
Comi~são

-7Disoussuo, cm turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmaru n• li, de 1975 (n• 1,006-Cf72, na Casa de
origem), 'Iuc declura o Pau-Brasil árvore nacional, institui o Dia do
P~iu-Brusil. c dú outras providências, tendo
PARECER, sob n•694, de 1977, da Comissão:
-de Redaçilo, oferecendo a rednção do vencido,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) - Está encerrada n
scsstw.

( Levall/a-.re a .res.rào às 18 horas e 50 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIA DO PELO SR. LEITE
OlA Vb"S NA SESS,10 DE 30-9-77 E QUE, ENTREGUE À
REV!StlO DO OR,IDQR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR. Pronuncia o seguinte
discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Scnudores:
Estú sendo julgado, hoje, pelo Tribunnl do Juri, em São Paulo,
nu cidndc de Barucri, o Delegado Sérgio Fcrnundo Paranhos Fleury,
de Si10 Paulo, Dirctor do Dcpurtumcnto Estudual de Investigação
Criminul c cdnllccido como o temível chefe do Esquadrão da Morte,
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O título do noticiitrio de O Estado de S. Paulo é este: "Ameaça
nua impede o júri de Flcury", e cm seguida: "Homicida cruel e
corrupto",

Este caso tem estudo, ror muito tempo, nos jornais, e a opinião
f'l1hlic~1 o h:m ucomranbado com apreensão, com revolta e, até mesmo, com indignaçiio. Esse delegado, Sr. Presidente, gozou de privilégios tamanhos no Pais - e de tal sorte ddes tem gozado que
obteve, inclusive, uma lei pessoal pura ele próprio, para que pudesse
responder u julgamento, c respondia a diversos processos em que é
acusado de homicídio, para que pudesse responder, solto, a estas
acusações. A lei hoje, lei que solta bandidos i: conhecida como lei
Flcury.
A notícia sobre o júri de hoje i: constrangedora; o juri está sendo
roalizado sob ameaça, inclusive a Promotora Pública pediu desnforamente do júri, e não obteve o seu desaforamento dn cidade de Barucri para São Paulo, que é um centro maior, e mesmo assim não
obteve. Depois. pediu ;:1diamcnto e, também, não obteve; e ela de-

clarou que realizaria o júri sob protestos, porque tanto ela como o
Juil cstr10 sob umcaçu, como ameaçadas foram todas as testemunhas. E para que V. Ex•s tomem conhecimento de fatos como
este, de que eles possam ser transladados para os Anais desta Casa, e
sirvam, umanhii. para facilitar a crônica dos criminólogos eu me permito ler um pequeno trecho, solicitando à Taquigrafia que, ao final,
transcreva a nota por inteiro.
Diz O E.!ladode S. Paulo de hoje, em sua nota à página 18
"Embora a promotora Mária Cláudia Foz tenha enviado oficio ao Procunldar-Geral da Justiça, Gilberto Quintanilha Ribeiro, narrando a série de ameaças que ela e o juiz
Osvaldo da Silva Rica vêm recebendo há vários dias, o
julgamento do Delegado Sérgio Fernando Parunhos Fleury,
utual Di reter do Departamento Estadual de Investigações
Criminais, será mesmo realizado hoje na Comarca de
Baruori, a partir das 9 horas. Isso porque o juiz, não se sabe
porque, indeferiu o pedido de adiamento formulado pela
promotora. Segundo consta, ela fará o Júri sob protesto."

f:: a primeira vez que, como advogado, tomo conhecimento de
um rato deste: um promotor na preservação da sua vida c da
honorabilidade do processo realiza sob protesto um julgamento.
Continua u nota:
"M(~riu Cláudia solicitou o desuforamento do Júri pura a Capital e o pedido já foi distribuído no Desembargador Márcio
Bonilha. Ela instruiu o requerimento com o oficio enviado ao
procurador narrando as ameuças. A promotora foi ontem
elogiada por um promotor que afirmou: "A promotora agiu
da melhor maneira passivei, honrando as tradições do Ministcrio Público".

O Delegado Fleury é acusudo do assasslnio de três
traficantes de entorpecentes. Ao seu ludo estaruo dois de seus
mnis eficientes ~'coluborudores" no combate à subversão: os
investigadores Joi\o Curlos Tralli e José Campos Correu
Filho. O julgamento deverá se prolongar utó u madrugadu,
pois haver(l u leiturn de numerosas peças do processo.
Durunte os últimos 10 dias, inúmeros telefonemas
unônimos umeçndores rornm dirigidos aos dois representantes dn Justiça, Essus ameaças rorum classi~cadas pelo
advogndo Alceu de Almeidu Gonzaga como "feitas por pessoas interessadas em intrigar."
A nol!l continuu, Sr. Presidente. E, u certu ulturu, O E.<rado d< S.
Paulo transcreve o seguinte:
"Em seu livro "Meu Depoimento Sobre o Esquudri\o du
Morte", o procurudor Hélio Pereira Bicudo raz "uma ligeira
apreciuçuo" du ligura do policiul Flcury, pelo dcstuque que
tinhu na atuaçflll do E!'!quadri'\o da Morte."
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Prossegue a noticia:
"Era, sem dúvida, um autêntico produto do rilcio cm
que moldou sua personalidade. Homem de alguma coragem
pessoal, deixou-se, entretanto, arrastar pelas seduções do próprio mundo que se dispôs a combater. Segundo testemunhos
registrados em vários processos, tornou-se homicidu cruel,
corrompeu-se no tráfico de entorpecentes e ele próprio sujeitou-se a dopagem, que, segundo um policial do DEIC, era a
única maneira de comandar as matanças frias, como aquelas
executadas pelo Esquadrão da Morte,"
E continua o jornal:
"Mais adiante, diz o procurador Bicudo: "De uma
atuação destacada nessa entidade homicida, foi o Delegado
Fleury chamado pelos órgãos de segurança pura a luta contra
o terrorismo. Nela se atolou completamente, participando de
caçadas, prisões, torturas e execuções de elementos incriminados de subversivos."
E, como tal, chegou a ser considerado, pelas Forças
Armadas, como verdadeiro herói nacional, condecorado,
entre outros, pelo Ministério da Marinha, com a medalha de
"Amigo da Marinha". E dai, a proteção de que se beneficiava e continua se beneficiando. Temido, por essa mesma
proteção, recebe vénias de juizes e promotores temerosos de
futuras e eventuais represálias. Transformado no homem
símbolo da luta contra a subversão, não se pejaram as
autoridades federais de lhe dispensar todo o peso de um
apoio incondicional, que chegou a se renetir na edição de lei
especial que o pudesse livrar da prisão provisória decorrente
de sentenças de pronúncia que o remetiam a julgamento pelo
Tribunal do Júri e impondo censura a órgãos de imprensa
que expediam considerações a propósito de sua atuação
policial, apontando-o como violento e corrupto".
O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- V, I;x• me dá licença para
um aparte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o prazer.
O Sr. Glllan Rocha (MDB - SE) - V, Ex• está trazendo à
Casa assunto da maior atualidade. A preocupaçi\o de V. Ex• é, hoje,
de âmbito nacional. O Brasil vem assistindo estarrecido a uma onda
de crimes, e eu não seria injusto cm dizer que isto ocorre de um
desvio de interesses policiais, mas ~ evidente que a população nilo
encontra explicação para o fato de ter conhecimento de jornalista
preso e o Sr. Michael Frank rugindo; de ver Senadores sendo perseguidos por policiais embalados e cilcs e o Sr. Michael Frank na
Sulça. Silo fatos como esses, Excelência, que, embora não podendo
ser responsabilizados por essa ondn criminal, mas na verdade trazem apreensão à famflia brasileira, que percebe neles um claro desvio
das atenções policiais. O aparelho policialesco brasileiro continua
aquela cantoria de ameaça comunista ao regime, quando deveria
prestar melhor atenção a nossas fronteiras, a esses crimes e a essas
injustiças que estilo ocorrendo a toda hora. Nesta semana, o Brasil
leu nn Imprensa que o Sr. Doca Street estava uqui perto de Brasllia,
no Araguaia, pescando, descunsnndo e, naturalmente, solto, depois
daquela terrlvel trngi:dia que abalou o Brasil, porque há envolvimento c innuências da mánu de tóxicos. Faz muito bem V, Ex• em
registrar essa distorção que, no meu entender, raz parte de uma
énfasc muito grande que se dá neste Pnls às perseguições ideológicas,
com evidentes prejulzos à ução policinl mais pura e mais protelara da
sociedade. Muito obrigado.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agmdcço a V. Ex• o
aparte c ns informuçõel'i que somente fortalecem us revelações que
estnmos procurnndo fnzer nestn tnrde.
Pois bem, nli:m de obter umn lei pnm benciTcio próprio, pnrn
responder solto u todos esses processos, inclusive ter condições de
unulnr ulguns, ern ruzUl') de sua innuênciu, o Dclcgudo Fleury se
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mnntém, durnntc todo esse tcm!Jo, no exercício do seu posto de Din:..
tordo Departamento Estudu:ol de Investigações Criminais. Não se
afastou sequer, inclusive innuenciando o próprio processo, as pró·
prias testcmunhns.
Esse caso do crime no Pais é uma cois:o impressionante. De 1964
para cá, os índices de criminalidade no Pais ultrapassaram todas as
cslimativas possíveis. De três anos a esta parte, o Rio de Juneiro c
São Paulo ultrapassaram os índices mais elevados da criminalidade
no mundo. Ultrapassamos, inclusive, Chicago, no Rio de Janeiro e
Sr.o Paulo, po\o acervo de crimes, pela quantidade nilo só cm
números absolutos, como em números relativos. Inclusive sintoma
manifesto da criminalidade desenfreada i: o esquadrão da morte, que
é o próprio crime org:onizado e realizado pela polícia. E polícia que
se aluga u traficantes e puss:o a defender uma das facções, porque a
real motivação para o esquadrão da morte no País, e aqui a nota diz,
confirma, é para a defesa do traficante, Embora tentando convencer
a sociedade de que é para matar bandidos comuns, na realidade, eles
estão a serviço do contrabando e dos tóxicos.
Outro sintoma da insuportabilidade dos índices de criminalida·
de alcançados no Pais são os "trombadinhus", crianças organizadas
para o crime, fato que jamais aconteceu no Pais c que agora se verirt·
caem Silo Paulo.
Recentemente, aqui no Senado votamos um projeto do
Executivo que se tormou hoje a Lei n' 6.416, cuja finalidade era esvaziar as cadeias muito cheias. Está provado que realmente o regime
carcerário nua 1: o ideal para a repressão do crime, Atualmcnte os
países mais civilizados estabelecem regimes de tal sorte que ns
cadcius são capazes de recuperar, mas as que se esvaziaram em
decorrência daquela Lei não o foram porque se tivesse encontrado
um método plausível para a recuperaçuo dos delinqUentes e, sim,
porque não havia mais lugar para colocar condenados, bandidos.
Só em São Paulo há milhares e milhares de mandados sem
cumprimento. Então era preciso que se esvaziassem um pouco as
cadeias, porque elas estavam cheias demais. Não é porque se tivesse
introduzido aqui uma nova política criminal carcerária, mas sim por·
que estavam cheias demais.
Antigamente nuo tínhamos escolas m:ts tínhamos cadeias. Hoje,
nem escolas e nem cadeias suficientes para atender estudantes c
bandidos.
Sr. Presidente, as causas do crime jamais foram atacadas nesses
últimos anos. O crime (: um fenômeno social mas ocorre quase que
de maneira lógica. As causas determinantes do crime, sobretudo do
crime social, quando ele chega a esses níveis, suo de ordem econômi·
ca e social.
Aliás, os Srs. Senadores viram recentemente um programa de
televisão, de ordem cientifica, em que eram colocados ratos em uma
gaiola. Se a quantidade deles por área suportável, havia uma vida de
relativa tranqUilidade entre eles. Mas quando aumentavam o núme·
ro de ratos por espaço de gaiola, ou se lhes retirava a ração, ui a
agressividade tornava-se insuportável; os crimes eram da mais velha
natureza, inclusive crimes incomuns, homossexunlidnde entre ratos,
que jamais existiu entre eles, mus numa circunstância dessa natureza
mais de um crime ocorre, a violênciu ocorre. A mesma coisa acontece
na saciedade.
Ao longo desses unos, o Governo, ao invés de resolver o proble·
ma agrário, como aliás houve uma primeira lei a partir de 1964,
concentrou latifúndios, upurccerum os bóius-frius. Não houve prote·
çào ao homem da terra c '" cidades estão-se inundnndo de pessoas
que, não tendo mais condições de permanecer nus fazendas, vêm-se
amontoar cm torno das cidadc:s, truzcndo pana si cudu vez vida mais
diflcil c dirtcultundo us dos demais e ensejando com isso a
criminalidade incomum, ilimitada. Em Silo Paulo e no Rio de Junci·
ro rouba·sc todos os dias. Aliús, h(t três dins, maturam um Gencrul.
Os assaltos se fu1.cm á luz do diu c os ussnhuntes sUo velhos, silo mo·
ços c at~ ~:riunç;.ts, crianças por sinul como nqucltts que estiveram ho·
jt: enfeitando as nossas gulcrius, crianças dnque\u idade, jú no crime
organitmJn: "os trombadinhas".

O Sr. Evclúslo VIeira (MDB npartc?
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Permite V. Ex• um

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - Concedo o aparte,
com todo prazer, ao nobre Senador Evelásio Vieira.
O Sr. Evcldslo Vlclru (MDB - SC)- V, Ex• faz abordagem
cm relação à profusão do crime, à proliferação da delinqUência juve·
ail e fala cm algumas causas, em alguns efeitos. Pediria permissão
para tentar acrescentar outras razões desse alto indice de dclinqUén·
cia que ocorrem, nilo apenas nus grnndcs, mas também nus pequenas
c médias cidades do próprio interior brasileiro. Das razões, avultam
o empobrecimento dos brasileiros e a falta de educação. Veja V. Ex•
que o moço termina a oitava série do ensino fundamental e vai em
busca de um emprego, encontra dirtculdades cm conseguir acesso a
uma empresa de qualquer setor, parque nilo tem iniciação profissio·
nal. Nilo consegue emprego, fica frustrado, revoltado; na ociosidade,
com o seu vigor, vai para a delinqUéncia. O pai, a mi\e para poderem
alcançar algum rendimento para a subsistência da família, nilo po·
dcm educar os seus mhos que ficam abandonados. r; o rtlho que não
recebe carinho, o apoio material em casa. e V. Ex• falou, o êxodo
rural, as fam!lias que vêm do interior para as cidades, com seus filhos
dcsprcparados, sem possibilidades de conseguir empregos, rendi·
mentes, para se manter. o moço indo para o crime c a moça tam·
bém. E ui, o alto indice crescente da prostituição em nosso meio. Isso
se constituiu numa bola de neve que, se o Governo c a sociedade nilo
enfrentarem com coragem e decisão, passaremos a viver sempre com
maior insegurança cm nosso lar, em nossa atividade profissional, ou
cm qualquer ponto a que nos dirigirmos. V. Ex• faz bem, em levantar o problema para despertar a ação das autoridades federais.

a.

a

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Agradeço muito a
V. Ex• Nu realidade, os desajustamentos social, econômico e afctivo
são as causas da criminalidade, sejam impulsos pessoais que se voltam contra a coletividade. Hã muitos anos um jurista chamado
Ferri, de alto conhecimento do mundo Ocidental e Oriental, um dos
novos construtores do Direito Penal moderno, aconselhou a um Prefeito de uma cidade da Itália, que gastava em excesso, reprimindo
um crime num determinado bairro, dizendo-lhe que bastaria iluminâ·
lo, para que a criminalidade diminuísse, Houve a iluminação e a cri·
minulidade caiu a percentuais assustadores. Mas acontece que,
nesses lugares iluminados, quando a situação econômicu se agrava,
quando há dirtculdudes de empregos, quando há dirtculdades de escolas, quando há dificuldades de moradias, quando hã, enfim, difi·
culdades de tudo, especialmente quando há a queda da esperança,
então um grande percentual da sociedade deriva para o crime. E só
há um meio de evitá-lo: i: dar condições econômicas, i: desconcentrar
a renda, é o Governo lembrar que a finalidade de sua atuaçilo não é
apenas ser guarda pervígil dos interesses internos e externos dos
Estudos. A finalidade, sobretudo de um Governo, é fazer a felici·
dadc de um pais, i: governar com justiça, 1: distribuir a renda, é fazer
com que todos possam participar em percentuais maiores ou menores, dos resultados da produção nacional. Se isso nilo ocorre,
assistimos ao drama que estamos vendo hoje: n criminalidade descn·
freada, inclusive crimes praticados pela própria polícia, como os do
"Esquadrão da Morte", que se organiza em batalhões para defender
os bandidos do tóxico c do contrabando. Ali:m do mais, hú as nossas
crianças que, pela primeira vez, estilo orgnnizadas em São Puulo,ttta·
cando cm bundas nus escolns abertas da dclinqUéncin, que são as
runs. Nüo lld se os Srs. Scmadores utc:ntarum pura u seriedade desse
nroblemu dos trombudinhns. Isto 1: umu coisa de extrema grnvidade.
Silo crianças, rtlhus de operárias ou de miles desamparadas, que
pussum a viver do crime, tendo nus ruas us escolas mais aperfeiçoado·
ras das novas profissões que estilo exercendo: silo três ou quatro
crianças que, nu salda de umaloju ou na calçada de uma ruu, sempre
em cantata com uma pessoa mais velha que lcvu embrulhos ou
algumu outru coisu, prepurum um assalto. E como se processa esse
assulto? Com uma rapidez ímpressionunte, causando pânico, quando
não hC1 nmcacus de vidas. Uma dessas crianças se ajoelha- u pessou

Outubro de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçüo 11)

que está para ser ussaltudu, nu maioria pessoas com idade superior u
50 anos - eles, entllo, formam uma buse da utavancu c os outros
doisjogum·se sobre o que se ajoelhou; u pessoa cai c, cm 5 minutos,
eles levam tudo: pacotes, carteiras, relógios - levam o que podem
ccontrnr, E a queda, às vezes, se faz por trás, com um risco de vida
enorme.

O Sr. E•eláslo Vieira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um outro
aparte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mas não i: apenas u
isso que queremos nos referir, mas ao sintoma que cstú ocorrendo
pela primeira vez no Pais, nesses últimos unos, e o Governo vem di·
zer que está resolvendo o problema. Se V. Ex• quiser medir a eficiên·
cia de um governo, V. Ex• o faz pelo nível de vida do povo, de
sociabilidade, pelo reduzido índice de criminalidade, que pode
ocorrer em certo seta r social.
Concedo, agora, o aparte a V. Ex•, com todo o prazer.
O Sr. EYehislo VIeira (MDB- SC)- Nobre Senador, a sociedade carece de segurança interna e externa. Os últimos Governos
cstabelcccrum, como meta, o binômio: segurança e desenvolvimento.
A segurança está desaparecendo, e V. Ex• a isto se refere; os índices
evidenciam que ela está desaparecendo, com o aumento a cada dia, a
cada hora, a cada minuto, dos crimes. Não há desenvolvimento, mas
existe o progresso, em alguns setores; mas não podemos confundir
progresso com desenvolvimento.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- V. Ex• tem razão.
Há uma diferenciação conceituai entre uma coisa e outra. O desenvolvimento é a melhoria de um determinado setor e o progresso tem
que ser geral, porque quando apenas um setor i: beneficiado, aquele
não pode ser u medida do geral. O desenvolvimento tem que se re-

fletir no homem, que é a síntese da realidade que o contorna. Como
já temos repetido, aqui, com muita freqUência, aquela frase de Josi:
Ortega y Gasset: uNós, somos nós, e as nossas circunstrincias". O homem, como diz Rousseau, tem vocação de bondade, ele nasceu pura
o bem, só as circunstâncias é que os destroem.
Creiam os Srs. Senadores que esses meninos que estão hoje
assaltando, em Silo Paulo, seriam grandes brasileiros; bastava que,
ao invi:s do monturo e das dificuldades que a sociedade lhes proporciona, eles tivessem pão, primeiramente, e tivessem escolas. Serão
então esses garotos, dentro de pouco tempo, maiores criminosos do
que os que estão assaltando agora; maiores ou piores criminosos do
que os do "Esquadrão da Morte", constituído de policiais que, tendo
a finalidade de reprimir, passam ati: a ser vítimas dns circunstâncias.
E de tão bandidos, como este que está sendo julgado, hoje, chegam n
ter auréola de herói.
Os cientistas do mundo que quisessem julgar o Brasil. e
aquilatar, realmente, da natureza que o Governo estú imprimindo,
nilo deveriam levar em conta n aparência de edifícios caríssimos
que estamos fazendo, ou essas estradas da selva, ou us pontes que
nilo levam a coisa alguma. O real elemento indugudor paru dur um
criti:rio efetivo e de avaliação seria este: o índice de criminalidade c
as suas causas, que se avantajam n cada diu, u cudn momento. E se o
crime i: violento nus runs, o está sendo tambi:m nus próprius cadeias,
n lndices insuportáveis. A própria polícia o vem incrementando,
tornando-se também criminosa, compnrsn, de tal sorte que o próprio
prisioneiro tem mais receio de enfrentar u polícia nu cudeiu, do que
mesmo nas runs. E é por isso que eles exaurem toda ti suu crirninu·
lidnde nu violência, porque sctbem que se forem ulcançudos passarão
a ser vftimns de umu vioiCncin muior. Esturiu cu dizendo uma inver·
dnde? Ter1ho, uqui, umu curtu que vou ler pura os senhores e que
estarrece. Vou ru1.er com que esta cartu conste nos Anuis dcstu Cusu,
pura que amanhã, ou depois, no estudo da criminalidade, se possa
encontrar, aqui no Senado, inrormuções completas c reais, que pos·
sum levar u um estudo fecundo, dcstinudo il modificação du lei
curccráriu,
A curtu é nssinudu por diversos prisioneiros e vem de umu
penitenciáriu que, hlt ulgum tempo, foi modelo no Parnnít e, hoje,
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estit sendo ama máquina genetriz pura n realização de tendências
criminosas as mais violentas. Mas é o crime da própria policia contra
os detentos, provando que se os detcntos, fora, atacam a sociedade,
na cadeia, onde se encontram, passam a ser vitimas maiores dos próprios policiais que teriam o dever de cuidar c zelar pela sua
incolumidade e recuperação.
No si:culo XVll houve um homem que escreveu um livro que
revolucionou as penas, que revolucionou o sistema carcerário; ele se
chamava Marquês de Bcccarin e este livro, que não chega a 100
páginas, í: um dos monumentos do pensamento humano até hoje:
Dei Dellttl e Delle Pene. Aliás, somente os livros pequenos - por
incrível que pareça - têm revolucionado o mundo. Este é um dos
mais valiosos. Ele não chega a ter mais páginas do que "0 Prlncipc",
de Maquiavel, mas, introduziu uma modificação total no sistema
penitenciário do mundo e foi um dos maiores gritos de advertência
lançado à Humanidade, há mais de 300 anos c, por incrlvel que pareça, embora aquele livro tivesse tido influência cm todas as partes do
mundo, aqui no Brasil estamos encontrando as mesmas situações
contra ns quais Cesarc Beccaria, se levantou.
Naquele tempo a tortura cru muito comum. Os presos, os
condenados, eram coisas endemoniadns c contra elas tudo se poderia
fazer.
Até mesmo as confissões como obtidas no sistema das ordálias,
·que prevalecia na Alemanha primitiva. A inocência era questão de
suportar a dor: se havia dúvidas se um determinado indivíduo prati·
cara ou não um crímc, lcvava.. se a sua mão ao rogo em brasa: se ele
gritasse era culpado; se não gritasse era inocente, Mas às vezes a
inocência custava uma mão inteira. Era questão de resistência.
Por outro lado, foi Ccsarc Bonesnna, Marquês de Beccariu,
quem primeiro levantou no mundo a tese de que a finalidade da pena
era a recuperação do criminoso e não um castigo. Que a tinalidadadc
da prisão era permitir que o criminoso se recuperasse por métodos,
por orientações c tratamentos,
E as nossas cadeias estilo sendo verdadeiras universidades do
crime. Mostro aos Srs. que não há preso neste Pais que vá para uma
cadeia dessas e que, no final de um ano ou seis meses, não saia muito
mais perigoso do que entrou, E o pior i: que além do criminoso
aperfeiçoar sua própria técnica, aprende todas as outras pelo contá·
gio da convivência, E agora, mais do que untes, porque n própria
polícia é concorrente do banditismo e isso causa revolta profunda
como desta carta que vou ler.
Sr. Presidente, n carta está escrita cm uma linguagem meto pesa·
da, mas i: uma curta que servirá de subsidio a estudos científicos futu·
ros sobre Criminologia. De sorte que lerei a carta porque descobri
que, uqui no Senado, os nossos Anais constituem repositórios
pura estudos repetidos, renovados, intermitentes, c todos os
cientistas da Lei ou das Ciências positivas buscam, às vezes, nos nos·
sos repositórios, informações para desenvolvimento melhor de uma
determinada tese.
A curta é esta e, por sinal, já foi objeto de comentário de alguns
jornais, mas aguardamos que outros fatos viessem n ocorrer pura que
11 elu nos reportássemos. t uma carta dirigida às autoridades deste
Puís, inclusive nalguns Senadores:
"Curitiba, 30 de mui o de 1977.
Nós os presidiários abaixo assinados e outras centenas
que nua tiveram chance de ussinnr por causa da vigilância,
tornamos manifesto us arbitrariedades verificadas neste esta·
belecimento penal da "Prisão Provisória de Curitibn" c no de
Piruqunru por onde já pussumos, pelas autoridades que o
Estudo contratou pura fazer cumprir u Lei, cuja Lei vem sen·
do distorcida pelos mesmos:
- Nilo pensem os Senhoros que quando tcntumos uma
fugu, um seqUestro ou umu revolta seja porque não concorda·
mos com u nossu condiçilo de presos. Concordamos
pcrfeitttmente e uceitumos nossu penu, uchundo utê que u Lei
é justa. Quando ussim procedemos i: porque us chances de

I
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sohrevivêncin (lqui dentro se tornam dcmnsiadnmcntc prccú-

rius."
Isto é curta de presidiários de Curitiba. E todos os itens aqui
foram comprovados por fatos posteriores, como mostraremos it Cn·
sa.
1. A 4• galeria denominadn fundão que havia sido fecha·
da, renbriram c está cheia de presos. U1 é um ambiente fecha·
do, sem luz nem ventilação, piso de cimento com l1gun. não
existe cama, os ~reses permanecem o tempo todo
(geralmente 3 meses) nus, defecam e urinam c ficam pisando
por cima, porque não existe escoamento, cada preso tem um
prato e um caneco por onde recebem comida e água e que
nunca podell) lavar porque não existe torneira. Neste piso
existem milhares de bichos de uma polegada por causa da po·
dridão."
Um dos requisitos espcciuis de uma prisão capaz de recuperar, é

um pouco de higiene, pelo menos compatível com o nível dos
prísíoncíros.
.
Peço permissão aos Srs. Senadores para contmuar lendo c,
inclusive, atendo-me aos termos que não são comuns, mas são termos reais. Eu gostaria que este documento ficasse nesta Casa, para
que amanhã, ou depois, como disse, servisse de repositório, estudo e
meditação.
"Quando um preso fica mal, levam-no a enfermaria, dão
uma injeção e trazem-no de volta. Como se não bastasse, os
carrascos guardas que por ali aparecem, debocham chaman·
do-os de leões ou capivaras.
2 Pau-de·Arara - Não é só nas delegacias. Aqui
também existe e é multo pior. Muitos de nós estamos marca·
dos pelas terríveis torturas do pau-de-arara da Prisão
Provisória de Curitiba. Existem torturas de toda espécie, até
afogamento. Não é necessário ato grave para experimentar o
pau-de-arara. Um companheiro nosso passou por lá só
porque achou que a comida estava com pouco sal. O tanque
de afogamento fica escondido perto do telhado c o pau-dearara fica escondido numa sala que entra pela sala da Inspcto·
ría, tudo isto no último andar.
Certa ocasião, ainda este ano, um preso do último andar
dirigiu gracejos a um soldado da Polícia que passava em
baixo pelo lado de fora e o chcfinho de Segurança permitiu
que uns 8 a !O soldados subissem até cá e com o auxilio dos
guardas civis da prisão nos torturaram. Todos os presos do
último andar tivemos que ficar nus c apanhar de cassctctcs
até os soldados da polfcia ficarem satisfeitos. Neste episódio,
até um preso que estava cm tratamento médico foi espancado.
3. O Dirctor desta Casa Sr. Elizcu Ferraz Furkin é ami·
go do Delegado Gidalti da Delegacia de Furtos c Roubos c
este tira daqui o preso que quer a qualquer hora, sem pcrmis·
são do Juiz para aplicar o pau-de-arara cm sua Delegacia.
4. Hú uns 3 meses u direção desta casa trouxe de
Piruquuru o presidiário Oriundo (Pederasta e Cugtiete), pura
chefiar u cozinha eu partir dali, u nossa l'efeiçào passou u ser
arroz, feijão c bututas c cortaram o chá das 15:00 h. Este
prcsídíflrío tem pcrmissíio da Casu pura andar armado de
fuce dentro do presídio.
E continua a curta:
"CANTINA
Um Quilo de Bannnn CrS 5,00
Um Quilo de Açúcar CrS 6,00 e assim por diuntc.
5. Tem um prc•o que foi condenado pela direçi\o du
Casa a um uno truncuftudo nu grude, sem tomar sol, só por·
que 0 chefe de Scgurjnçu não dele gostava c o preso solicitou
uma ocupuçi\o, um serviço,
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6. Dona Muriu Enfermeira pega dinheiro dos presos ri·
cos pura huixá-los à enfermaria sem estarem doentes para
comerem melhor enquanto os verdadeiros doentes morrem
tuberculosos nos cubículos como ocorreu com o preso Ferrinho, que tulvez o público nem tomou conhecimento.
7. O preso "Ceará Cabeludo" é condenado a mais de
cem unos e por ser espião-dedo duro sai pura passear cm Ca·
sa.
8. Existem dois homossexuais presos na 3• galeria
cubículo 16, vulgos, Botinha e Leila, são mulheres dos
guardas e freqUentemente fazem festinhas lú.
9. O sargento Bezerra (guarda-costas do Diretor)
negocia com presos de muitos unos a cumprir. Trocam
"porturin livre para passeios cm casa" por encontros amorosos com a mulher dos presos c tem caso de até com a filha.
10. Tem um preso contrabandista de uísque, que
sustentou a polícia durante dois anos e quando o comércio
fracassou e não pôde cumprir u quota da polfciu, prenderam·
no covardemente e ele está aqui, na condição de que se abrir
u boca, morre.
li. O dinheiro facilita tudo aqui dentro. Mas quem se
danam são as visitas que nada têm a ver com isso. Quem nos
fornece serras, maconha e armamento é a própria Polfcia.
Eis os Polfcials Responsáveis pelo Câmbio Negro aqui Dentro:
Bastiãozão, Seu Luiz, Bcnezcr, Valéria, Clodoveu (chefe
de Scg.), Moisés (subchefe de Seg.), Sargento Bezerra
(guarda-costa do Diretor) e outros que não sabemos os
nomes. Eles cobram um preço violento, mas trazem. O preço
de uma serrinha ê Cr$ 150,00.
12. Temos que quando algo de anormal acontece por
aqui, as autoridades só pensam em punir presos e se
esquecem que fomos forçados pelas agressões que frc·
qUentemente recebemos da polícia. Os mesmos que nos faci ..
litam a custa de dinheiro, quando acaba o dinheiro nos
torturam.
Existem coisas que não podemos revelar. Tememos o
enforcamento na cela. Aquela que os Senhores estão acos·
tumados a ler nos jornais: uPrcso suicidou-se na cela"
Se acham que somos tão maus, que apliquem penas, mas
se contenham com as que a Lei estabelece!
Analisem os Senhores:
Se o presidiário passa o tempo inteiro de sua pena cole·
clonando ira, pavor, ódio e outras coisas piores, o que terá
esse preso u oferecer à civilização depois que cumpre sua
pena? A pena tem se especializado em aperfeiçoar o
delinqUente, isto é, a pessoa que entrou aqui ladrão, é certo
que sairú IO vezes mais bandido, ~ a maneira mais fácil que
a gente encontra de extravasar o ódio. Por que nilo transfor·
mum os presídios em oticínus produtivas? Nossa pena pa.ssaria mais depressa e nos sentirramos úteis, Pois a prática já
pnl\'nu llllc pcnn~ cruc:ntas n:io endireitam ningui:m, s6
pioram a situw.;:lll dc cada um.
-Todas as nossas denúncias temos condições de prová·
Jus e estamos dispostos a entregar o que temos cm mi\os à
PoHcia Federal ou no Exército porque confiamos em sua
maturidade, c esperamos dias melhores com a eliminação de
tudo aquilo que está ultrapassando os limites da Lei.
Despedem-se cordialmente os presidiários abaixo assinados:
Dlstrlbulçilo de Cópias para:
I -Ministério da Justiça- Brusr!iu
2- Cümarn do Senado- Brusllia
3 - Cf1mnra dos Deputados- Braslliu
4- Assembl. Legislativa do Paraná
5- Ministério do Exército- Curitiba
6- Polrciu Fcdernl- Curitibu
7- Scret. de Scg. (Dep. Túlio Burgus)
8- Suúde Públicu- Curitibu.
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,\ curta ó muito violenta, está assinada por trinta e quatro pes·
soas, c cu peço à Tnquigrafia que a transcreva, ln rorum, mesmo
porque sctorcs da scgurana procuraram depois desmenti-ln. E,
menos de uma semana após foi assassinado, nessa própria cadeia,
um dos presos, um daqueles signatários do documento c contrn o
qual pesava ameaça,
Os jornais publicaram, em seguida, o retrato dos prisioneiros,
tendo aqueles sobreviventes enviado outra carta:
"MANIFESTO
As•unto: Massacre a presos
Os presidiários da Prisão Provisória de Curitiba, vol·
turnos a Vossa Excelência, para fazê-lo saber que em 10-6-77,
após liberarmos aquele manifesto no qual contém denúncias•
contra a Administração c Policia deste Presidio, o preso
Dirceu Ezidro constante naquele abaixo assinado, tombou
mortalmente ferido nas costas, por um disparo da Policia, na
ocasião que lhe fora facilitada uma fuga no Tribunal de Justiça.
Uma Comissão Parlamentar de Inquérito diria a Vossa
ExcelC:ncin quanto custa em Cr$ para um preso "snir com as
algemas supostamente trancadas do Presidio para responder
processo no Tribunal". O sangue do ex-preso Dirceu Ezidro
derramado pela policia, por certo falará na consciência de
muita gente, Nilo sabemos se teremos sorte igual a do Dirceu.
Dirceu Ezidro foi um daqueles muitos que já saltaram para a
morte, convictos que o morrer talvez lhes fosse melhor que
continuar aqui dentro para satisfazer os interesses e capri·
chos dos responsáveis pela Prisão Provisória de Curitiba.
Curitiba,
Curitiba, 13 de junho de 1977.
Três Poderes- Brasília
Ass. Leg. do Paraná
Governo do Estado
Secret. de Segurança
Câmara de Vereadores
Di v. Senadores
Di v, Deputados Federais
Div, Deputados Estaduais
Oiv. Vereadores."
E o jornal, A Tribuna do Paraná, traz o fato cm manchete:
"NINGUI:M,. SABE QUEM MATOU O PRE·
SIDIÃRIO."
Nilo houve apuração.
E.•te caso é muito grave, podendo ser a medida do que geralmente ocorre no Pais. E a prisão que teria por ciência, não só uma fi.
nulidade repressiva c sim de recuperação, está se tornando universidade de crimes c de revoltas.
O criminoso, como bem se mostrou aqui, não é apenas um ho·
mem que se revolta contra a sociedade, porque ela foi injusta, não
lhe deu oportunidade de trabalho, não lhe deu escola, não lhe dt\
condições de vida, Se a revolta à sociedade 1: capaz de fazer o ban·
dido, a que ponto, a que nlvcl de violência, de pcriculosidadc este
chcgart\, revoltado cm razão das próprias violências da cadeia, ou da
repressão da própriu polrcia?
Sr. Presidente, esse setor da criminalidade no Pais está a merecer
uma atenção muito urgente, Mas, não i: apenas a condenação dos
seus efeitos utruvés du repressão policial errada, inclusive; é atravi:s
da remoçüo das causas, da asseguraçilo de empregos c de escolas, Em
um Puls como este em que o maior bem de que dispomos é 11 terra,
em que a grnnde concentruçilo do homem está na terra, nilo se furá
nudu sem que se dê outra orgnniznçilo no sistema fundiário nacional.
O Sr. Gll•nn Jlochu (MDB - SE) - A Igreja tem a mesmu
opinino.

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Muito obrigado a V.
Ex• pela informação. Essa ê a opinião de todos os homens que não
estilo comprometidos com esses privilégios. Aliás, a revoluc;üo social

neste Pais começou nos campos, começou com as ligas camponesas.
B bem verdade que alguns agitadores procuraram tirar proveito disso, mas eram movimentos de lavradores, que tiveram a esperança de

trabnlhar terras suas c nilo a continuarem a trabalhar terras dos
outros por gerações inteiras. Então, foi para reprimir aquilo que surgiu a Revolução. Mas o primeiro Presidente deste Pais, de alguma
sensibilidade, procurou fazer uma lei de reforma agrária, de grande
alcance até, de alcance maior do que aquela que Jango procurava
fazer, Mas, o que é que fizeram? Fizeram a lei c criaram o IBRA. que
era ligado à próprià Presidência da República, que tinha um acesso
dircto ao Presidente, porque sendo um caso que merecia atenção
enorme, uma autoridade enorme, teve que obter esse status, mas, no

depois foi sendo deslocado, de IBRA passou para INCRA, de
INCRA deixou de pertencer à Presidência da República para ser um
setor subalterno do Ministério da Agricultura. Esse órgão nilo tem
feito nada praticamente. Basta ver que, para que o Pais tivesse suces·
so na reforma agrária terlamos que distribuir anualmente 250 mil
títulos, isso durante 20 anos- alguns acham que deveria ser mais.
De 1964 atê hoje dis\ribulram-se 75 mil titulas apenas. O pior, criou·
se um sistema em que as pequenas propriedades desapareceram. Um
. Bispo, ontem, de uma diocese do ParanCt, demonstrou isso. No
Paraná, que foi um Estado admirável cm razão da difusão da pe·
qucna propriedade, hoje o latifúndio está dominando tudo. Onde
antes havia 80% de pequenos proprietários c 35% de empregados
rurais hoje é o inverso. Voltou o sistema antigo. Aquela região, onde
houve uma racional divisão da terra, passou a pertencer aos·grandcs
monopólios.
~ preciso que se enfrente a criminalidade não com a repressão
de rua, apenas. Essa é uma repressão de efeitos, ê com escolas c
sobretudo com oportunidades de trabalho.
A grande riqueza nacional são oito milhões e quinhentos mil
quilômetros quadrados de terra. Somos o pais mais rico do mundo
em terras passiveis de exploração. Grande parte dessas terras per·
· tencem no domínio da União.
Terras de extrema valia, de grande fertilidade, que, então, pode·
riam se destinar a planos de colonização. O Governo poderia fazer o
que os ingleses fizeram cm Londrina: um sistema admir(!vel de
colonização, distribuir a terra, vendê-la. Pois bem, além de não
resolverem aquele problema, estilo criando latifúndios, amanhil,
entregando aquelas glebas a preço vil, não só a grandes pessoas, pessoas innuentes junto a esses órgãos como, sobretudo, às grandes
multinacionais. Hoje, vocês sabem, que firmas como a Volkswagcn,
como a própria Mercedes Benz silo donas de áreas enormes, criando
ati: um retrocesso de mentalidade, porque antigamente cru o próprio
industrial que se interessava por uma abertura no campo, para que o
poder aquisitivo melhorasse, e eles pudessem vender mais e melhor,
tendo n quem vender, Pois, hoje, elas se tornam latifundiárias c se
tornam, também, coniventes nu mantençn de um estado dessa
natureza.

Um país subdesenvolvido, como o nosso, só encontra o estágio
de admirltvel desenvolvimento, pnrtindo da permissão de aceder, de
dar no homem que não têm condições de trabalhar n terra, por falta
de dinheiro, a possibilidade de trabalhá-lu, inclusive, comprando-a.
Mas, vejam os Srs., existe bnnco pura tudo aqui, mas, nilo existe um
banco de colonização.
Qualquer pessoa que quiser comprar um carro, compra-o pelo
preço que quiser, e o banco o finnncia a qualquer tempo. Mas, se um
luvrador quiser comprar um pedaço de terra, mesmo provando que

trabalha, nilo hú banco algum que financie. Poderlamos ter, pelo
menos a exemplo do que temos, que ó o Banco Nocional da Habitn·
çilo, um Banco de Colonização. Mas, nem sequer isso existe, porque
nem isso se permite. Mesmo porque os donos das grandes áreas têm
interesse em que nüo hnja a difusão da propriedade, pura que exista
müo-de-obra escruvtt disponlvel. Lembro-me de um lavrador que dis-
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se: "Mas Chaves, você vai defender esse negócio do bóia-fria, ir para
Rondônia em colonização? E quem vai trabalhar para a gente?"
Então, a pessoa tem que estar à disposição para ser escravo e
trabalhar pelo preço que quiserem,
Então, a resposta da insensibilidade a essa situação é o crime
avantajado, em um limite que Pais algum alcançou, no Ocidente.
Como eu disse, nós ultrapassamos Chicago; Rio de Janeiro c São
Paulo ultrapassaram Chicago cm crminalidadc. Uma cidade, onde
todos os crimes do mundo se concentravam, hoje está ultrapassada
pelo Rio de Janeiro c por São Paulo, onde todas as espécies de crimes
ocorrem e, agora, o crime da policia, o crime organizado. O Esquadrão da Morte é um crime. E outra coisa: o chefe do Esquadrão da
Morte está sendo julgado, hoje, cm São Paulo, c será seguramente
absolvido, porque a coação é total contra um Júri de interior. Ainda,
conseguiu uma lei para que ele respondesse a esses processos solto. E
o pior: durante todo esse tempo, sob as mais diferentes acusações,
manteve-se no exercício, na dircção de um cargo importante na Poli·
cia de São Paulo. E o pior recebe medalha.
Se um homem, que atinge os mais elevados requintes de
criminalidade, é homenageado por esta sorte, que condições temos
para reprimir o crime? Ou que sensibilidade temos para extinguir as
causas que determinam o seu avantajamento?
Sr. Presidente, foram considerações gerais c de improviso, como
tenho feito nesta Casa, apenas para registrar esta passagem, E se ele
está sendo julgado, hoje, foi em decorrência exclusiva da seriedade c
da independência desse jornal, O Estado de S. Paulo, porque, do
contrário, nem sequer a esse júri ele responderia e ficaria livre,
inclusive sem responder por esse crime, como ficou pelos demais
ocorridos cm São Paulo e cuja imputação lhe foi dirigida.
De forma, Sr. Presidente, que esses documentos, essas informa·
çõcs sobre a criminalidade do País ficam registrados no Senado.
Como disse, as coisas que ficam em nossos registres, nos Anais do Se·
nado, passam a ser fonte constante de pesquisas, de estudo c de re·
exame. Eu mesmo, no prefácio de um dos livros que fiz, disse que o
que fica aqui no Senado, o que consta do Senado, assemelha-se, até
certo ponto, aos ecos, aos sons que se soltam na atmosfera. A ciência
registra que, uma vez emitido um som na atmosfera, ele jamais se
extingue, fica eternamente registrado, voltando de tempo em tempo
aos lugares de sua emissão. A mesma coisa ocorre no Senado. Se
alguém, amanhã, voltar a fazer um estudo sobre o crime, encontrará
diversos discursos proferidos, registrando inclusive fatos como esse.
Agradeço a V. Ex• e aos Srs. Senadores a atenção dispensada, e
volto a fazer esta advertência, que serã inócuo para o Governo
pensar que reduz o crime pelo excesso de violência, pelo excesso de
repressão, a ponto, inclusive, de colocar à frente das próprias dele·
gaci'as, dos próprios órgãos de repressão, os maiores e mais
irrcfutávcis criminosos, a exemplo do que informa O Estado de S.
Paulo, no dia de hoje, no dia do seu julgamento, quando o crimino·
so, seguramente, pela pressão, pela influência, haverá de obter a
absolvição, de passar nos olhos dos brasileiros como exemplo de
dignidade, de responsabilidade c de seriedade pública. (Muito bem!
Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LEITE
CHAVES, EM SEU DISCURSO:
"AMEAÇA NÃO IMPEDE O JÚRI DEFLEURY
Embora u promotora Mâria Cláudia Foz tenha enviado ofício
uo procurador-geral da Justiça, Gilberto Quintanilha Ribeiro,
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narrando a série de ameaças que clu c o juiz Osvaldo da Silva Rico
vêm recebendo hú vários dias, o julgamento do delegado Sérgio
Fernando Paranhos Fleury, atunl dirctor do Departamento Estadual
de Investigações Criminais, será mesmo realizado hoje na Comarca
de Barueri, a partir das 9 horas. Isso porque o juiz, não se sabe por·
que, indeferiu o pedido de adiamento formulado pela promotora.
Segundo constâ, ela furá o Juri sob protesto.
Maria Cláudia solicitou o desaforamento do Júri para a Capital
c o pedido já foi distribuldo ao desembargador Márcio Bonilha. Ela
instruiu o requerimento com o ofício enviado ao procurador narrando as ameaças. A promotora foi ontem elogiada por um promotor
que afirmou: "A promotora agiu da melhor maneira posslvcl, honrando as tradicõ.- rln Ministério Público".
O delegado Fleury é acusado do assassínio de três traficantes de
entorpecentes. Ao seu lado estarão dois de seus mais eficientes
"colaboradores" no combate à subversão: os investigadores João
Carlos Trulli c José Campos Correu Filho. O julgamento dcvcrâ se
prolongar até a madrugada, pois haverá a leitura de numerosas peças
do processo.
Durante os últimos 10 dias, inúmeros telefonemas nnônimos
ameaçadores foram dirigidos aos dois representantes da Justiça,
Essas ameaças foram classificadas pelo advogado Alceu de Almeida
Gonzaga como "feitas por pessoas interessadas cm intrigar". Outro
defensor dos acusados será o advogado Waldir Trancoso Peres.
Morto-VIvo
Além disso, a defesa apresentará aos jurados um argumento que
ela considera "estarreccdor". Urna das vítimas- Paulo Marco Vit
-está viva e, até cinco meses atrás, residia cm Londrina, onde traba..
lhava como mecánico. A polícia de lá já encaminhou ao delegado
Fleury um amplo relatório. Ccsar Marcos Vit irmão de Paulo e rnédi·
co residente no Hospital Universitário de Londrina, confessou que
seu irmão realmente está vivo: "Até cinco meses atrás ele estava
aqui. Agora, mucjou-se para uma cidade no Sul do Pais". Ele não
quis, todavia, revelar o endereço. Para Alceu de Almeida Gonzaga,
esse fato "enfraquece bastante a acusação, pois demonstra que o pro·
cesso foi feito com urna certa leviandade". O advogado, que sempre
faz questão de afirmar que não defende o "esquadrão da Morte" por·
que "ele nfoo existiu" adiantou que os três traficantes foram mortos
durante "uma disputa de ponto".
Confessou, inclusive, que ganhou muito pouco dinheiro
defendendo seus "amigos"- o delegado e os investigadores- c que
nunca recebeu dinheiro de nenhum ex-Governador, conforme
rumores no Fórum Criminal. Ele não concorda com as criticas
segundo as quais a defesa usa de todos os expedientes para retardar
os processos sobre o "Esquadrão da Morte". Ele mesmo afirmou:
"Em Barueri, os réus foram pronunciados cm novembro de 73 c a de·
fcsa não apelou do resultado. Agora, indago: Qual o fato imputâvcl
à dcfesa1".
O delegado Sérgio Flcury (que ontem negou-se a falar sobre o
julgamento) e os investigados, além dos ex-policiais Ademar
Augusto de Oliveira - utualmcnte preso na Penitenciária do Estado
-,Angelina Molitcrno, Adornar Costa e José Giovanni (foragidos),
são acusados do assasslnio dos traficantes Domiciano Antunes
Filho, Geraldo Alves du Silva e Paulo Marco Vit, ocorrido cm
dezembro de 196R.
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MESA

LIDERANÇA DA ARENA
EDA MAIORIA
Lide r

Presidente:

39-Secretárioz

Potrónio Portolla (ARENA- PI)

Henrique de La Rocque (ARENA- MA)

Eurico Re:z:ende
Vic:e·Lídercs
Heitor Dias
Helvldia Nunes

Jos6 Sarney
Mortos Leão
Osires Teixeira
Otto lehmann
Saldanha Derzi
VIrgílio Tóvora

111-Vice·Presidenfe:
José Lindoso (ARENA- AM)

49-Secretcinoz
Renata Franco (ARENA- PA)

29-VJce-Presidente:

LIDERANÇA DO MDB
E DA M'. 'r·RIA
Lido r

Amoral Peixoto (MDB- RJ)

Suplentes de Secretário:

Franco Montare
Vice·Líderes
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Gilvan Rocha
Lázaro Sarbozo
qanton Jobim

l~'·Secretório:

Mendes Canele (ARENA- MT)

Altevir Leal (ARENA- AC)
Evandro Carreira (MDB- AM)

29·Secretério:

Otair Becker (ARENA- SC)

Mauro Benevides (MDB- CE)

Braga Juniar IARENA- AM)

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)

COMISSOES

(7 membros)

Oiretor: José Soares de Oliveira Filho

COMPDSIÇÀO

localt Anexo 11 -Térreo

Presidente: Oinarte Mariz
Vic:e·Presidente: Evondro Carreira

Telefones, 23-6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257

Suplentes

Titulares

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Local: Anexo 11- Térreo

ARENA

1.
2.
3.
4.
5.

1. Saldanha Dor:i
2. Jose Sorney
3. Otair Becker

Heitor Dias
Jarbas Passarioho
Dinarte Mariz
Teotônio Vilela
Braga Jun.ior
·MOS

1. Evelósio Vieira
2. Gilvan Rocha

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreira

Telefone, 25-8505- Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)

Assistentez Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312
Reuniões: Terc;as·feiras, às lOzOO horas
Local: Sala "CLóvis Bevilc:icqua"- Anexo 11 - Ramal 623

(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÃO

Presidente; Daniel Krieger
l9.Vice•Presidentez Accialy Filho
29·Vice·Presidentez Leite Chaves

Presidente: Agenor Maria
Vice·Presidcmte: Otair Becker

Suplentes

Titulares
ARENA

Suplentes

Titulares
ARENA

1. Otair Becker

1. Dinarte Mariz

2. Benedito Ferreiro

2. Saldanha Cerzi

3, halivio Coelho

3, Maltas leão

4. Murilo Paraíso

1.
2.
3.
4.
S.

1. Mattos Leão
2. Lenoir Vergas

Accioly Filho

Gustavo Capanema
Daniel Krieger
Eurico Rezende
Heitor Dias
6, Helvídio Nunes
7. Wilson Gon.çolves

3. Arnan de Mello

4. Vasconcelos Torres
S. Milton Cabral
6. Benedito Ferrei ra

8. ltalivio Coelho
9. Otto Lehmann
10. Osires Teixeira

S. Vasconcolos Torres
MDB

MDB

1, Agenor Mario

1. Adalberto Sena

2, Roberto Saturnino

2. Evclásio V\oira

Assi~tonloz Claudio Carlos Rodriguos Costa- Ramais 301 e 313

RouniOesz Terças·feiras, as l0z30 horas
localz Sala "Clóvis Bovilcicqua" - Anexo li - Ramal 623

1. Dirceu Cardoso
2. leite Chaves
3. Nelson Carneiro
A. Poulo Bronard
S. Orestns Quércia

1, Franco Montara
2. Lázaro Borboza
3. Cunha Lima

Assistentez Maria Helena Buono Brandão- Ramal305
Rcuniõosz Quartas-foiras, às IOzOO horas
Local! Sola '1 Cióvls Bevilôcqua"- Anexo ll - Ramal623
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)

Outubro de 1977

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)

(11 membro>)

(9 membros)

COMPOS\ÇÀO

COMPOSIÇÀO

Prdsidente1 Wilson Gonçalves

Vice·Presidente: Evelásio Vieira

Presidente1 João Calmon
Vice-Presidenle: Itamar Franco

Suplentes

Titulares

Suplentes

Titulares

ARENA

ARENA

2. Murilo Paraíso

2. José Sarney

3. João Colmon

1. Helv\dio Nunes
2. Ruy Santos
3. Arnon do Mel\o

3. Cottete Pinheiro

3. Braga Junior

4. Otto Lehmann

4, Heitor Dias

4. Osires Teixeira

4. Altevir leal

5. Jarbos Passarinho

5. Saldanha Derzi

5. luiz Cavalcante

6. Cattete Pinheiro

1 . Heitor Dias

1, Tarso Outro

1. Augusto Franco

2. Gustavo Capanema

6. Wilson Gonçalves

MDB

7. VirgilioTávora

1, Franco Montara

l. Evelásio Vieira
2. Paulo Brossard
3. Adalberto Seno

8. Alexandre Costa

MDB
1. Itamar Franco

1. Evandro Carreiro

2. Lázaro Sorboza

2. Nelson Carneiro

2. Itamar Franco

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramol598
Reuniões: Quintas·feiras, às 10:00 horas

3. Adalberto Sena

Local: Sala ''Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal623
Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)

Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(17 membros)
COMPOS!ÇÀO
Presidente: Paulo Brossard

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE)

Vice·Presidentet Domicio Gondim

(11 membros)
Suplentes

Titulares

COMPOSIÇÀO

ARENA

Presidente: Marcos Freire
Vice-Presidente: Vasconcelos Torre~
Suplentes

Titulares

ARENA
\. Milton Cobro\
2. Arnon de Mello
3. Jo~é Guiomord

1. Teotõnio Vilela

1. Cattete Pinheiro

2. Alexandre Costa

2. Heitor Dias

3. Wilson Gonçalves

3. lourival Baptista

4. Oomicio Gondim

4. Daniel Krieger

5. Hclvidio Nunes

5. José Guiomard

6, Lenoir Vergas

6. Jose Sarney

1. Cattete Pinheiro

7, Mattos Leõo

7. Saldanha Derzi

2. Augusto Franco
3. José Sarney

9. Braga JUnior

8. Ruy Santos

4. Luiz Ccvalconte

4. Domlcio Gondim

10. Torso Outra

,5. Murilo Paraíso

5, Jarbas Passarinho

ll. Virgílio Távora

6. Vasconcelos Torres
7. Dinarte Mariz

12. Mogo\hóe> Pinto

MOB

B. Otair Bccker

1. Paulo Brossard

MDB
1 . Fro nco Montare

1. Agenor Maria

2. Evelosio Vieira
3. Gilvan Rocha

2, Marcos Freire

2. Orestes Quórcia

4. Roberto Saturnino

3, RobQrto Saturnino
A~~istcnto:

Daniel Ruis de Souza- Romol675

1. Danton Jobim
2. Dirceu Cardoso
3. Evondro Corroira

5. Cunha lima
As~i~tentc1

Candido Hippertt- Ramal676

RcuniOus: Quortas·fciros, Os 10:30 horas

RuunioO!il Quintas·feiros, Os 9100 horas

local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramal~ 621 e 716

Local1 Sola "Clóvis Bevllácqua"- Anexo 11- Ramal 623
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(9 membros)

(I 5 mombros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÀO

Presidente' Jossé Freire
Vice·Presidento1 Orestes Quércia

Titulares

Presidente: Magalhães Pinto
1.;~. Vice-Presidente1 Saldanha Derz:i

Suplentes

2'~-Vice-PresidenteJ

ARENA
1.
2.
3.
4,

Jessé Freire
Ruy Santos
Lenolr Vergas
Jarbas Passarinho

Nelson Carneiro

1, Braga Junior
2. Virgllio Tóvora

Suplentes

Titulares

3. Os ires Teixeira
4. Domfcio Gondim

5. Lourival Baptista

6. Accioly Filho

ARENA
1. Magalhães Pinto

1. Accioly Filho

2. Alexandre Costa

2. Fausto Costela·Branco

3, Virgilia Távora

3. Helvídio Nunes

1. Franco Montara

1. Lázaro Borboza

4. Jessé Freire

4. Oomício Gondim

2, Orestes Quércia

2. Cunha Lima

5. Arnon de Mello

5. Jorbas Passarinho

6, Saldanha Derzi

6. Luiz Cavalcante

MOS

3. Nelson Carneiro
Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramo/675
Reuniões, Quintas-feiras, às ll100 horas
Local: Sola "Clóvis Bevilócqua"- Anexo IJ- Rama/623

7. José Sorney

8. Jaõo Colmon
9, Augusto Franca

1O. Otto Lchmonn

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME)

MOS

(7 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jarbas Pauarinho

Vice·Presidente, Luiz Cavalcante
Suplentes

Titulares

I. Oonton Jobim

1. Marcas Freire

2. Gilvan Racho
3. Itamar Franco

2. Paulo Brossard
3. Roberto Saturnino

~.

leite Choves

S. Nelson Carneiro

ARENA
Assistente: Cóndido Hippertt- Romal676

2. Domício Gondim

1. José Guiomard
2. Murilo Paraíso

Reuniões: Terças-feiras, Os 10:30 horas

3. Arnon de Mello

3. Virgílio Távora

Locot: Solo 11 Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

I. Milton Cobro!

4. Luiz Cavolcante

5. Jorbas Passorinflo

MOS

I. Gilvan Rocha
2. Franco Montara

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS)
(7 membros)

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306

COMPOSIÇÃO

Reuniões: Quartas-feiras, Os l0100 horas
locoh Solo Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
11

Presidente: Ruy Santos

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR)

Vice·Presidente: Altevir Leal

(5 membros)

Suplentes

Titulares

COMPOSIÇÃO
Presidente1 Adalberto Sena
Vice·Presídente1 Helvidio Nunes

ARENA
I. Saldanha Derzi
2. ltalivio Coelho
3, Osires Teixeira

1. Altevir Lool
2. Ruy Santos

Titulares

Suplentes

ARENA

4, Fausto Castelo-Branco

1. Helvidio Nunes

1. Vlrg11io Tóvora

2. Oito Lehmann

2. Arnon do Mello

5. Lourival Baptista

MOS

3, Jarbas Passarinho

3. Saldanha Cerzi

MOS
1, Donton Jobim

3. Cattete Pinheiro

1. Dirceu Cardoso

I. Adalberto Sono

1, Benjamim Faroh

2. Gilvon Rocha

2. Cunho Limo

2, Adalberto Sena
Auistento1 Maria Carmen Castro Souza- Ramal134
Rttuniócs: Quintas·feiras, Os 12100 horas
lacol1 Solo "Clovis Bovilácqua"- Anexo 11- Ramal 623

Assistente: lodo Ferreira do Rocha- Ramal312
Rcuniô1n1 Quintm·fciros, Os ll100 horas
locol: Sola ''Rlli Barbosa"·- Anexo 11- Remeis 621 e 716
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇCES
E OBRAS PÚBLICAS- (CT)

(7 membros)

(7 membro•).

COMPOSIÇÀO
Presidente: Milton Cabral
Vice·Presidentez Aug~stO franco
Titulares

COMPOSIÇÃO
Presidente: Lourival Baptista
Vice·Presidente: Alexandre Costa

Suplentes
ARENA

1, José Guiomard
2. Vasconcelos Torres

1. Alexandre Cesto
2. Braga Junior
3. Oinarte Mariz

3. Virgllio Tóvora
4, Augusto Franco

Titulares

5. Milton Cobro!
MOS
1. Adalberto Seno

1. Agenor Maria

2. Beniamim Farall

2, Dirceu Cardoso

Suplentes

ARENA
1,
2,
3,
4.
S.

1. Otto Lehmann
2. Teot6nio Vilela

Alexandre Costa
Luiz Cavalcante
Braga Junior
Lourival Baptista
Mottos Leão

3, Wilson Gonçalves

MOS
1, Evandro Carreira
2. Evelósio Vieira

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312
Reuniões: Quartas-feiras, às 9zOO koras
·
local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)

1. Lózaro Barboza
2. Roberto Saturnino

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Rama\306
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo li - Ramais 621 e 716

(7 membros)

B) SERVIÇO DE COMISSCES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUÉRITO

COMPOSIÇÀO
Presidente: Benjamim Faro h
Vice-Presidente: Lenoir Vergas
Titulares

Comissões Temporórias

Suplentes
ARENA

Chefe: Ruth de Souza Castro
Local: Anexo 11- Térreo

l, lenoir Vergas

1. Alexandre Costa

2. Accioly Filho

2. Gustavo Capa nem a

3. Augusto Franco

3. Ma"os leão

Telefone: 25·8505- Ramal303

1. Benjamim Farah

1. Danton Jobim

1)
2)
3)
4)

2. Itamar Franco

2. Lázaro Barboza

4. Heitor Dias

5. Saldanha Derzi
MOS

Comissões Temporórias para Projetas do Congresso Nocional
Comissões Temporórias paro Apreciação de Vetos
Comissões Especiais e de Inquérito, e
Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentória (art. 90 do Regimento

Comum!.

Assistente: Sônia Andrade Peixoto - Rama\307
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas
Local: Selo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes -

Ramal 674;

Alfeu de Oliveira - Ramal 674; Cleide Maria S, F. Cruz -Ramal 598;
Mauro Lopes deSci- Romal310.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1977
HORAS

TERÇA

QUINTA

S A L AS

ASSIS': EliTE

RONALDO

09:00

c.F.

CLdVIS BEVILitCQUA
Rumnl .. 623

C~lDIDO

C.A.R.

CLOVIS BEV!l.AC~UA
Ro.null - 623

tJlDA

09: )0

c.S.P.C,

EUY BARBOS.;
Rom~no - 62l e 716

sor:u

C.A.

CLOVIS DEVILAC~UA
Rc.mo.1 - 62)

CL~UD!O

C.E.e.

CLOVIS ijf;'JllliCQUA
Ramu1 - 623

CLEIDE

RUY BARBOSA
Ranuao .. 621 o 716

CAHDIOO

C.D.F.

RllY BARBOSA
Run L\.:J - 621 o 716

RO!iALDO

c.L.s.

CLOVIS BEVIUC~UA
Rurr.u.l - 62 3

D/JIIEL

c.s.

HllY BARBOSA
Rwnal.ll - 621 o 7H

LEDA

c.R.

CLOVIS DBVIL.ICQUA
Rumul - 623

C.R.E.
-~ARrA

5 AL AS

COSTA

lO:OO

ASSISTENTE

11100

c.s.N.

RUY BARJl05A
Ru.mu.io .. 621 o 716

c.c.J

CLOVIS BEVILAC~UA
Ramu.1 - 623

C,I4.E.

RUY BARBOSA
Rnmlii!J - 621 a 716

RONALDO

c.E.

RUY DA!lBOSA
Ramo.iD - 621 o 716

DANIEL

lO:OO

10:30

HORAS

RUY BARBOSA
Runulois .. 621 e 716

lO: JO

09:00

.;SSISTENTE

C,T.
10:00

HOP.AS

S ALAS

LllDA

MARIA
HELENA

12:00

~J..Rl;..

CAR.~:E:ot
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TERÇA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 1977

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte

t~rmos

do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,

RESOLUÇÃO NY 81, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, a elevar em
CrS 7.098.139,00 (sete milhões, noventa e oito mil, cento e trinta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, autorizada, nos termos do art.
2•1 du Resolução nY 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevpr em CrS 7.098.139,00 (sete
milhões, noventa c oito mil, cento e trinta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de
que possu contratar empréstimo, junto à Caixa Económica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinado ao financiamento da implementação de obras no Centro Social
Urbuno, loculizado no Parque X de Novembro, naquela Capital.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em IOde outubro de 1977.- Senador Pelrónio Portel/a, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO NY 82, DE 1977
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), para aplicação na Companhia do Metropolitano de Siio Paulo- METRÓ.
Art. J9 É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar, com outorga de garantia da
Uni:io, se necessário, uma operação de empréstimo externo, em moeda, no valor de USS 20,000,000.00
(vinte milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto ao The
Bunk of Tokyo Ltd, sob a orientação do Ministério da Fazenda e Banco Central do Brasil, para ser aplil:udo IHI construção da Linha Leste-Oeste da Companhia do Metropolitano de São Paulo- METRO.
Art. 2~ A operação de empréstimo realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Fedcrul, i1 taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidus pelo Banco
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Central do Brasil, para registro de empréstimos da espécie, obtidos no exterior, obedecidas as demais exigént:ias dos úrgitos encarregados da execução da política económico-onanccira do Governo Federal e,
aind<l, as disposições da Lei Estadual nQ 1.367, de 2 de agosto de 1977, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia subseqUente.
Art. 3Q Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 7 de outubro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 170• SESSÃO, EM 10 DE OUTUBRO DE
1977
I. l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Ollclos do Sr. t•·Sccretárlo da Câmara dos Depu·
ta dos

Encaminhando autógrafo de projeto de lei sancionado:
- Projeto de Lei da Câmara n• 99/76, que dispõe sobre con·
signações em folha de pagamento de servidores civis, ati vos c ina·
tivos, da Administração Federal direta c das autarquias federais,
e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n•
6,445, de 4 de outubro de 1977 .)

Comunicando a aprovação da seguinte matéria:
-Projeto de Lei do Senado n• 204/77, que renova o prazo
de validade da carteira de identidade para estrangeiro. (Projeto
enviado à sanção cm 6·10·77.)

I .2.2 - Pareceres

Referentes às seguintes matéria.!;
Projeto de Lei do Senado n• 13/77, que tomba a casa cm que
morou o Duque de Ca~ias na Rua Conde de Bonfim, no Rio de
Janeiro, e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n• 99/77, que assegura à cmpre·
gada gestante, despedida sem justa causa ou por culpa reciproca,
o direito aos salários relativos ao período a que se refere o artigo
392 da Consolidação das Leis do Trabalho.
-Projeto de Lei do Senado n• 122/76, que acrescenta § 7•
ao artigo 586 da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Projeto de Lei do Senado n• 195/76, que dispõe sobre o
e~crcício da profissão de engra~alc autõnomo.
-Projeto de Lei do Senado n' 64/77, que altera dispositivo
da Lei Orgânica da Previdência Social (lei no 3,807, de 1960),
para o lim de instituir regime especial de assistência médico·
social para crianças.
- Projeto de Lei do Senado n• 29/63, que institui jornada
de trabalho de 6 horas, nas empresas de trabalho contínuo, por
meio de turnos sucessivos ou de revezamento, c dá outras provi~
dências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 68/75 (n' 987-C/73, na cri·
gcm), que autoriza o aproveitamento dos cegos no serviço pú·
blico e nu empresa privada, e determina outras providencias.
-Projeto de Lei da Câmara n• 1/77 (n• 2.320-A/74, na origem), que regula a locação predial urbana, e dá outras providências, e Projeto de Lei do Senado n• 264/76, que estabelece
limite para rcajustumentos de aluguéis cm locuções residenciais.
1,2,3- Requerimento~
- N• 394/77, de autoria do Sr. Senador Henrique de La
Rocquc, solicitando u transcrição, nos Anais do Senado Federal,
dos pronunciamentos dos Ministros Reynuldo Melo de Almeida

c Carlos Alberto Cabral. Ribeiro, por ocasião de sua posse no
Superior Tribunal Militar, no dia 7 de outubro de 1977.
- N• 395/(7, de-autoria do Sr. Senador Adalberto Sena,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do arti·
go intitulado "Histõria do Acre", de autoria do Dr. Djalma Batista e publicado na edição de 18·9·77 no jornal Rio Branco, da
capital do Estado do Acre.

1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR MAURO BENEV!DES- Homenagem a Dei·
miro Gouveia ao ensejo do transcurso do 60• aniversário de seu
falecimento.

SENADOR LÁZARO BARBOZA, como L(der- Solicitan·
do, junto it Liderança do Governo, esclarecimentos referentes à
prisão de estudantes, pela Policia Federal, na cidade de Goiâ·
nia-GO, e a sua interferência no sentido da suspensão do regi·
me de incomunicabilidade em que se encontram.
1.2.5- Requerimento
- N• 396/71. de autoria do Sr. Senador louriva! Baptista,
solicitando que não seja realizada sessão do Senado no dia 12 de
outubro, dia consagrado à Nossa Senhora Aparecida, Padroeira
do Brasil, nem haja expediente em sua Secretaria. Aprovado.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n' 40f76, do Sr. Senador
Mauro Bcnevidcs, que dispõe sobre o processo de fiscalização
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos ates do
Poder Executivo c os da administração indireta (Apreciação
preliminar da constitucionalidade). Votação adiada para a sessão
do dia 20 do corrente, nos termos do Requerimento n• 397/77.
-Projeto de Lei do Senado n• 125/77. do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que amplia os efeitos da Lei n• 3.577, de 4 de
julho de 1959, paru que a isenção nela prevista alcance os sindi·
calos. nas condições que especifica (Apreciação preliminar da
constitucionalidade). Rejeitado, Ao Arquivo.
-Projeto de Resolução n• 82/77, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Rio Branco do Sul (PR) a elevar cm
Cr$6.53R.I23,65 (seis milhões, quinhentos e trinta e oito mil,
cento e vinte e três cruzeiros e sessenta e cinco centavos) o mon..
tante de sua divida consolidada. Aprovado, À Comissão de
Redação.
-Projeto de Resolução n• 88/77. que autoriza o
PROCAPE - Programa Especial de Apoio à Capitalização de
Emprosus- Autarquia vinculada à Secretaria du Fuzcnda do Es·
Indo de Santa Catarina - u realizar operação de crédito de
Cr.S 4.004.100,00 (quatro milhões, quatro mil e cem cruzeiros).
Aprovudo. À Comissilo de Redução.
- Redução rtoul do substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n' 109/74 (n• 249-C/71, na Cusu de origem), que
dispõe sobre os estúgios de estudantes de estabelecimentos de en·
sino superior c de ensino profissionalizante do 2• Grau c Suplc·
tivo, c dú outras providências. Aprovada. À Ciomura dos Depu·
ln dos.
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-Redução final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n• 16/77 (n• 3.332-A/77, no Casa dt! origem), que altera
dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica
dos Partidos Pol!ticos). Aprovada. À Câmara dos Deputados.
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n•
11/75 (n• 1.006·C/72, no Cosa de origem), que declara o PauBrasil árvore nacional, institui o uDia do Pau-Brasil'\ e dá
outras providências. Aprovado. Â Câmara dos Deputados.
1.4- MATflRIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO
DIA
- Redação final do Projeto de Resoluçilo n• 82/77, cons·
tnnte do terceiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos
do Requerimento n' 398/77. À promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução n• 88/77, cons·
tante do quarto item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do
Requerimento n• 399/77. Â promulgação.

lei ao Congresso Nacional, modificando o art. 42 da Lei n' 6.435,
de 15· 7· 77, que dispõe sobre !IS entidades de previdência privada.
SENADOR El'tfNDRO CARREIRA - A posição do
homem diante do fenômeno da expansilo do uso de tóxicos no
mundo. Editorial do Jornal de Brasfila ediçilo de 4 do corrente,
sobre o tráfico de drogas no Pais.
SENADOR VASCONCELOS TORRES- A transferência
a grupos privados brasileiros, das fábricas de tecidos da Sudam·
tcx, sediadas no Estado do Rio de Janeiro, como meio de evitar
grave problema social, face decisão da diretoria daquela empresa
sobre o seu fechamento.

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
Z- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Otair Becker, pronunciado na sessão de 7·10·77.
3- CONSULTO RIA-GERAL

1.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR ADALBERTO SENA -Apelo às autoridades
competentes, cm favor de providências concretas, que visem
corrigir as distorções existentes no Plano de Classificação de
Cargos.
SENADOR LOVRIVAL BAPTfSTA - Congratulando-se
com o Senhor Presidente da República, pelo envio de projeto de
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- Parecer n• 75/77,
.4- ATAS DE COMISSOES
5- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
TES

ATA DA 170• SESSÃO, EM 10 DE OUTUBRO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. JOSt LINDOSO E HENRIQUE DE LA ROCQUE
,]S 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES.
Aualberto Sena - Braga Junior - Evandro Carreira - José
Lindoso- Catlotc Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco
- Alc.<andrc Costa- Henrique de L.a Rocque- Mauro Bonevides
- Virgílio Titvorlt - Agt:nor Maria - Cunha Limu - Luiz
Cavalcante- Lourival Baptista- Ruy Santos - Vasconcelos Tor·
rcs - Benjamim Farah - Itamar Franco - Magalhães Pinto Ono Lchmann - Lúzaro Barboza - Mendes Canale - Leite
Chaves- Otair Becker.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença
otcusa u l.!omp:trccimcnto de 25 Srs. Senadores, Havendo número
rcgimcntotl, declaro abcrtn a scssào.
O Sr. i''·Sceretúrio procederâ ii leitura do E.<pediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÁMARA DOS DEPUTADOS
N'' 442/77, de 7 de corrente, encaminhando uutógrufo do Proje·
'" de Lei du C:imara n" 99, de 1976, que dispõe sobro consignuções
cm folha de rwg~tmcnto de servidores civis, 11tivos e inutivos, da
Administraçao Fcderul diretn e das uutnrquins federais. e d6 outras
pruvidêneias. (Projeto que se trunsrormou nu Lei n• 6.445. de 4 de
outuhro de 1977.)
N1• 4JJ/77, de 6 do corn:ntc, comunicando u uprovm;Uo do
Projeto de Lei Uo Scn:tdo nl' 204, de 1~77, que rcnovn o prazo de

v:llidudc da eartdra de identidade para estrangeiro. (Projeto enviado

:, "'"'''o cm 6-10·77.)
PARECERES
PARECERES N•S 758,759 c 760, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 13, de 1977, que
"tomba a caoa em que morou o Duque de Caxias na Rua Conde
de Bonnm, no Rio de Janeiro, e dá outras providências".
PARECER N• 758, DE 1977
Da Comissão de Constltulçio e Justiça.
Relator: Senador Oslrcs Teixeira
O Projeto sob exame, de autoria do Senhor Senador Vascon·
celos Torres, estabelece o tombamento, pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, da casa que serviu de residência ao
Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro, 11 Rua Conde de
Bonfim, no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro.
Prevê, igualmente, que npós a restaurnçi!o do prédio e de sua
entrega à posse do Ministério do Exército, seja-lhe dndo destinação
como museu evocativo daquele notável militar e homem público,
bem como sede de um centro de documentação, pesquisa e estudos
du História Militar do Brasil.
Nn Justificação, diz o Autor que o "velho e sólido casarão
carioca, onde o grande brasileiro viveu nada menos que 34 anos, de
1846 a 1880- o período, sem dúvida, mais importante de sua exis·
tênciu (... )estava prestes a ir ao chila, unte no ataque irreverente de
uma equipe técnica de demolidores profissionais".
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Esse atentado, que se praticava cm nome da especulação
imobiliária, somente foi frustrado pela intervenção imediuta do
General Sylvio Frota, Ministro do Exército, que atendeu assim, não
numa reivindicação isolada de sua Pasta, mas n apelos de estudiosos,
"conhecedores da importância do prédio, como ccnârio doméstico
que foi de grunde parte de uma vida ilustre", e que por isso jll haviam
sugerido ao IPHAN a providência do tombamento que ora se procura concretizar, através de lei.
Diante do exposto, e como não existem entráves no ilmbito juri·
dico-constitueionul, somos favoráveis~ tramitação do Projeto.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1977. - Dnnlel Krleger,
Presidente- Oslres Teixeira, Relator- Otto Lehmann- ltalhlo
Coelho - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - Vasconcelos
Torres.

PARECER N• 759, DE 1977
Da Comlssílo de Educaçiio e Cultura
Relator: Senador Oito Lehmann
Com o objetivo de impedir a demolição do prédio que serviu de
residência ao Duque de Caxias, situado nu rua Conde de Bonfim. no
Estado do Rio de Janeiro, determinando-lhe o tombamento pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nocional, o ilustre
Senador Vasconcelos Torres apresentou o presente projeto, ora sob
exame desta Comissão, nele estubelecendo, ainda, que, cm prn7.D não
superior u cento e vinte dias da vigência da medido legislativa, "o
Poder Executivo praticará os utos necessários à desapropriação do
imóvel, para que seja entregue ao Ministério do Exército".
Propõe, finalmente, que u casa onde morou o Patrono. do
Exército Brasileiro, depois de restaurada em suas linhas arquitetô·
nicas originais, seja sede de um museu destinado a reunir elementos
evocativos de sua vida como cidadão, como militar e como político,
devendo, paralela e complementarmente ao museu, ser instalado
"um centro de documentação, de pesquisa e de estudo destinado a
empreender de uma forma sistemática e permanente esforço metódi·
co para expandir e aprimorar conhecimentos no âmbito da História
Militar do Brasil".
Na longa justificação de sua iniciativa, o ilustre Senador
Vasconcelos Torres, após tecer críticas aos abusos decorrentes da
desenfreada expansão e exploração imobiliária, encarece a necessidn·
de de st: preservar, através de tombamento, "o velho e sólido casarão
cariocu, onde o grande brasileiro viveu nnda menos que 34 anos, de
1846 a 1880- o período, sem dúvida mais importante de sua existên·
cia, no relacionamento que teve com u história do País'\ vez que este
imóvel, "esteve prestes a ir ao chUo, ante ao ataque irreverente de
uma equipe técnicn de demolidores prolissionnis,, se nilo sustasse
este intento criminoso a ação imediata e enérgica do eminente Minis·
tro do Exército, General Sylvio Frota.
A ilustrada Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se
fuvoravelmente à tramitação do projeto, "por inexistirem entraves
no âmbito jurídico-constitucional".
Cabe-nos render louvores ao ilustre representante do Estado do
Rio de Janeiro, por esta iniciativa em defesn do pntrimônio histórico
e cultural brasileiro.
No momento em que se tenta coordenar no País a transforma·
çilo das estruturas, que nos abrirá a porta do futuro, com a conserva·
çilo dos testemunhos mnis significativos do passado nacional (pontos de referência indispensáveis dn memória comum) -, n
preservação, a subseqUente restauração e a posterior transformação
cm um muscu·centro de estudos da residência, na cidade do Rio de
Janeiro, de Luíz Alves de Lima, Burilo, Conde, Marques c Duque de
Caxias, é iniciativa extremamente oportuna c expressiva. Expressiva
por que confirma o foto de que tanto a oplniilo pOblica como a sua
intérprete mais atuante, u imprensa, já agora decidiram zelar pelos
bens comuns, defendendo diferentes marcos do paS!ado colctivo
contra o utilitarismo predatório ou a omissão do poder público municipal, estadual ou federal. Oportunu, por que poSRibiliturâ a
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criação. cm breve espaço de temro. num nmbicnte altnmentc propí·
cio, de um centro de estudos históricos que tomnrú certamente como
modelo a congcncrc Fundação Casa de Rui Barbosu, cm Botufogo,
assim dotando a Tijuca (tão desguarnecida de instituições culturais
dessa rdcvãncia, apesar du~ suus tradições mnis do que ccntcn!trius)
cnm um nlldt:tl de irrmliaç:it) cultur~ll, qut: logo vai se tornnr modelo
<.h: outros pelo Brasil ufnr:L
O chamado Paço Ducal, residência do Pacificador de 1846 data
em que o então Conde de Caxias a adquiriu de Dona Luísa Rosa
Carneiro - ao tempo da sun morte, I880, é constitufdo de uma casa
apalacetada cm meio a uma chácara situada nu entilo Rua Andara!
-hoje Conde de Bonfim. Parcialmente desfigurada por uma série de
reformas menos criteriosas que sofreu, para ser adaptada às
funções a que foi submetida depois do princípio do século (entre
outras, clube social c colégio de bairro), o outrora Paço Ducal
conseguiu contudo ter preservados os espaços c as estruturas
originais, que poderão desse modo ser reconstituídos na sua
integridade primitiva. Neste sentido deverão colaborar, com o
interesse, a compreensão e o apoio logístico e técnico que deles se
espera, seja o Ministério do Exército, seja o Ministério da Educação
c Cultura, a fim de que a mecânica da recuperação do Paço Ducal
siga de perto o processo da sua inscrição no Livro do Tombo. O
interesse de todos é que se instale nele, na primeira oportunidadeo centenário da morte de Caxias transcorrerâ dentro de três anosum museu duplicado cm centro de estudos cuja atividadc centrar-se·
ia naturalmente na personalidade extraordinária do militar, do
administrador c do pollticp de primeira plana que foi Caxias.
35 anos Senador do Império, duas vezes Presidente do Canse·
lho, diversas vezes Ministro de Estado, próccr do Partido Conserva·
dor, a importância desta última faceta da personalidade de Caxias
fica pouco abaixo da do comandante militar. Isto sem esquecer a
admirável utuaçilo de Alves de Lima quando da pacificação do Rio
Grande do Sul, cm que a firmeza c a disciplina antes demonstradas
pelo homem de armas se transforma no ta to político do mais aemirá·
vel espírito conciliador - um aspecto que mereceu particular aten·
cão do estudioso francês Jean Rache, nu substancial tese que dedicou
ao Rio Grande do Sul hít alguns anos. Por se tratar de assunto sobe·
jamente conhecido, torna-se desnecessário falar da sua carreira mi·
litar propriamente dita, desde o batismo de fogo na Bahia, Tenente
do Batalhão do Imperador, na Guerra da Independência, em 1823, à
Dezembrada de 1869, que levou de roldão as últimas defesas de
Lopez, etnpolgando a capital inimiga,
Em torno de todos esses aspectos da figura do patrono giraria o
centro de estudos, a ser instalado na antiga residência, cuja atmosfc·
ru seria reconstituída, com critério visual c didâtico. Nele se reuni·
riam as peças hoje divididas entre museus, instituições vArias c
coleções particulares, que nilo haveriam de titubear cm as oferecer ao
Paço do Duque renovado. A grande indústria c a alta finança, tam·
bém se solicitadas, colaboruriam pressurosamente com o poder pú·
blico para as despesas de dcsapropriaçilo e repristinação desse edifi·
cio c do seu ambiente circunstante, tanto mais que foi miraculosa·
mente preservada a vegetação du encosta à qual se apoiava a velha
chácara, e na qual os filhos de Caxias faziam cxerclcio de equitação.
Eliminados os elementos de gosto cclético, acrescidos à primiti·
vu fachnda neoclássica do edificio, cuja nutenticidadc testemunham
as janclt1s lntcrais d~ arco inteiro: recuperado o interior c: o jardim; c
devidamente mobiliado o edilicio conforme o espirita du épocn, este novo centro reuniria do modo mais ugrud!lvel c prâtico a parte
principnl du documentuç~o sobre Cuxias e o seu tempo.
Do maior interesse seriu ainda aliar (sempre com vista uo
Centenário da Morte do "Duque de Ferro") uo tombamento e à
recuperação do Paço Ducul do Andara!, u bola c imponente sede da
J'a1.endu Suntu Mônicu, em Valençu, Estado do Rio, antiga proprie·
dudc do Buriio de Ururui, genro de Ct"ius, onde este pnssou longns
temporudus nu velhice c onde fi nu! mente vi riu u fulecer.
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Neste sentido estou elaborando Projeto de Lei, que em breve
apresentarei no Senado Federal. Administrada hoje pelo Ministério da
Agricultura, e já inscrita entre os btn.< a serem preservados do E.<tado
do R/o, seria -a sede da fa:enda apenas, compreende-se - comidera·
da prolongamento administrativo do Paço Ducal, reunindo,
enquanto coleção subsidiâria e dcpositllrin, u massa de elementos do·
cumcntais c bibliográficos que o Paço Ducal, pelas próprias dimcn·
sões niio podt:riu custodiur. Possuindo ainda n vantagem, no seu isolamento rural, de poder hospedar estudiosos nacionuis c estrangeiros
empenhados em estudos relativos à época à ação do patrono do
Centro de Estudos.
Recolhendo nesses dois pólos o acervo de Caxias, organizando·
o racionalmente, Paço c Fazenda preparariam de modo condigno o
centenário de ralccimento do putrono do Exercito. Figura tutelar da
história nacional, o Duque de Caxias merece todos esses cuidados,
pob, quando conhecemos cm todos os pormenores o nosso passado,
conheceremos realmente a nós mesmos.
A vista dos motivos expostos, opinamos pela uprovaçilo do
presente projeto.
Sala das Comissões, em I• de setembro de 1977. - Joilo
Calmon, Presidente- Otto Lehmann, Relator- Adalberto SenaItamar Franco- Eveláslo VIeira.
PARECER No760, DE 1977
Da Comlssilo de Finanças
Relator: Senador Cunha Limo
A proposição em tela, apresentada pelo ilustre Senador Vas·
concelos Torres, determina tombamento do imóvel onde residiu, no
Rio de Janeiro, o Duque de Caxias, pelo Instituto do Patrimônio
Histórico c Artístico Nacional, além de prever a instalação, no local,
de um Museu c centro de documentação, pesquisa e estudo da Histó·
ria Militar do Brasil.
Tramitou o projeto nus doutas Comissões de Constituição c
Justiça e de Educação c Cultura, pronunciando-se aquela pcln consli·
tucionalidude ejuridicidude c essa pela aprovação da iniciativa.
E: inegável que a providência ora sugerida deve merecer apoio in·
tegral de todos os brasileiros, racc ao valor cultural que u medida
encerra. A preservação de tüo importante acervo histórico justifica
plenamente os eventuais encargos financeiros por parte do Poder
Público.
O culto à figura de Caxias encontra significativa rclcvâncin cm
todas ns camadas dn sociedade brasileira, cm razuo de sua cxtrnordi·
nárin utuuçuo na vida pública do Pais, quer como eficiente chore mi li·
ta r e pacificador, quer como administrador e político,
Seus notúveis rcitos cm memoráveis passagens da História Pít·
tria nua podem ser olvidados pela naçüo que ajudou a criar c
solidificar.
Trata-se de medida que conrere inteiro justiça u edificante personalidade da vida nacional, cujo exemplo há de servir sempre pura
motivar a laboriosa c patriótica juventude brasileira.
A instuluçào de um centro de e<tudos e pesquisas no velho casarão da Run Conde de Bonfim, por seu turno, ensejar{t a historiado~
res e estudantes u manipulação de documentos indispensáveis u um
profundo conhecimento histórico relativo '' participação de l.uiz AI·
ves de Lima e Silva na História do Brasil.
Pelas razõc!i c.\postas, opinamos pela uprowçào do projeto.

Saiu das Comissões, 6 de outubro de 1977. - Domíclo
Gondlm, Presidente, ern exercício- CunhH Llml\, Relator- Wilson
Gonçul~es- Ruy S~tnlos, com restri1.·ôcs tJUUnto ü instnluçào do cen·
tro de estudos- Heitor Dhts, com us mesmns restrições do Senudor
Ruy Santos- Hrugu Júnior- Aloxundrc Costu - Mu~alhilcs Pinto
- Hl'l\'ídio Nunes, com rcslriçõcs idênticns às dos Senudorcs Ruy
Snntos c Hei lo r Dius.
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PARECERES N•S 761 E 762, DE 1977
Sohre o Projeto de Lei do Senado n• 99, d• 1977, quo "assegura à empregada gestante, despedida som justa cau•a ou por
culpa reciproca, o direito ao• salários relativos ao período a que
se refere o artigo 392 da Con..,lldaçilo das Leis do Trabalho".

PARECER N• 761, DE 1977
Da Coml,.ão de Constllulçilo e Ju•tlço
Relator: Senador Heitor Dias
O ilustre Senador Vasconcelos Torres, com o projeto ora subme·
tido à Comissão de Constituição c Justiça, reivindica novo parigraro
para o artigo 392 da CLT, a fim de que se assegure à empregada
gestante, despedida sem justa causa ou por culpa recíproca, os sali·
rios relativos ao período legal de repouso, ainda que a gravidez seja
desconhecida do empregador.
Num trecho da brilhante Justificação, está registrado:
"Com o advento da regulamentação do, assim chamado,
repouso gestante, alguns empregadores mais astutos logo des·
cobriram um meio de burlar n prescrição legal. O expediente
era bem simples: bastava demitir a empregada logo que hou·
vessc suspeita de gravidez. Desta rorma a empregada jamais
rariujus no período de repouso remunerado pois estaria sem·
pre desempregada ao atingir o período de quatro semanas
precedentes ao pnrto. Os tribunais trabalhistas, atentos ao
problema, passaram a ver na dispensa imotivnda da empre·
gada gestante um meio rraudulcnto de obstar a percepção do
salúrio maternidade e, por aplicação analógica do artigo 120
do Código Civil, firmaram o seguinte entendimento:
"Prejulgado 14 do T.S.T. Empregada gestante dispensada
sem motivo antes do período de 4 semanas anteriores ao
parto, tem direito à percepção do salário maternidade."
O Projeto, que engrossa o numeroso rol de proposições cquivn·
lentes que tramitam na outra Casa do Congresso, reflete a
preocupação do Legislativo cm amparar, com muita justiça, tra·
balhadoras que sorrem a discriminação de empregadores pelo rato
biológico de se engravidarem.
Na verdade, trata-se mesmo, quando se crctivam tais demissões,
de uma iniqUidade aos direitos da pessoa humana.
Acontece que o Governo Federal c o Congresso Nacional tam·
bém se sensibilizaram com tais ocorrências e. com aplausos gerais,
encontraram a solução do melhor interesse público, que se estranha
mesmo tenha tardado tanto para se concretizar: transrcriu·sc para a
Previdência Social, com pequeno ânus indircto sobre as rolhas de
pusu.mento patronais, o pagamento do salirio da gestante, retirando·
se então do empregador a responsabilidade financeira que, em mui·
tos casos, o levava a despedir a empregada gestante.
Deu-se assim seqUência à preceituação do artigo 165, XI, da
ConstituiçilO, através do qual se assegura às trabalhadoras "des·
canso remunerado da gestante, untes c depois do parto, sem prejufzo
do emprego c do salário",
Tal providência roi obtida com a Lei n• 6.136, de 7 de novem·
hro de 1974, regulamentada pelo Decreto n• 75.207, de 10 de janeiro
de 1975, n partir do que se incluiu o salúrio·maternidadc entre as
prestações dn Previdêncin Social.
O Projeto de Lei do Senado n• 99/77, em conseqUência, perdeu
a sua rn7rlo de ser.
Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto dada u sua
prcjudidalidade.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1977.- Dnnlel Krlegcr,
Presidente Heitor Dlus, Relutar Accloly Filho - Otto
l.chmunn ·Nelson Curnelro- Belvfdlo Nunes- Benedito Ferrelru l.elte Chuvos.
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PARECER N• 762, DE 1977
Da Comissão de Legislação Soelal
Relator: Senador Ruy Santos
I. O nobre Senador Vasconcelos Torres apresentou no Senado
o projeto, que tomou o n• 99, de 1977, que "assegura it empregada
gestante, despedida sem jus ln causa ou por culpa reciproca, o direito
nos salários relativos ao pcrlodo a que se refere o art. 392, du CLT, c
diz na sua justificação:
"Com o advento du regulamentação do, assim chamado,
repouso gestante, alguns empregadores mais astutos logo
descobriram um meio de burlar u prescrição legal. O
expediente cru bem simples: bastava demitir u empregada
logo que houvesse suspeita de gravidez. Desta forma u cmpre·
gadajamais faria jus ao periodo de repouso remunerado pois
estaria sempre desempregada ao atingir o período de quatro
semanas precedentes ao parto."
2. Distribuído à Comissão de Constituição c Justiça, obteve
parecer contrário, dizendo o Relator, o nobri: Senador Heitor Dias:
"Acontece que o Governo Federal c o Congresso Nucio·
nal também se sensiblizaram com tais ocorrências e, com
aplausos gerais, encontraram a solução do melhor interesse
público, que se estranha mesmo tenha tardado tanto para se
concretizar: transferiu-se para a Previdência Social, com
pequeno ónus indireto sobre as folhas de pagamento patronais, o pagamento do salário da gestante, retirando-se então
do empregador a responsabilidade linunccira que~ em muitos
casos, o levava a despedir u empregada gestante.
Deu-se assim seqUência à preceituação do artigo 165,
XI, da Constituição, através do qual se assegura às traba·
lhadoras "descanso remunerado du gestante, antes e depois
do parto, sem prejuízo do emprego e do salário."
3. O que se pleiteia, com o projeto, está, assim, já atendido,
através da Lei n• 6.136, de 7 de novembro de 1974, Por esta razão,
na qualidade de Relator, nu Comissão de Legislação Social, dou tam·
bém parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 99, de 1977.
Salvo melhor juizo.
·
Sala das Comissões, cm 6 de outubro de 1977.- Jessé Freire,
Presidente - Ruy Santos, Relator - Cunha Lima - Nelson
Carneiro- Domlelo Gondlm - Lourlval Baptista- Orestes Quérela
- Oslres Teixeira.
PARECERES N•S. 763,764 e 765, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 122, de 1976, que
"acrescenta § 7• ao artigo 586 da Consolidação das Leis do
Trabalho".
PARECER N• 763, DE 1977
Da Comlssio de Constltulçiio e J usl!ço
Relator: Senador Henrique de la Rocque
Apresentado pelo ilustre Senador Nelson Carneiro, o Projeto de
Lei que ora examinamos pretende instituir multa para os estabelecimentos bancários que retardarem cm creditar nas contas dos sindicatos as importâncias relativas às contribuições sindicais recolhidas pelos empregadores.
2. Na justificação, esclarece o Autor que o Projeto resulta de
sugestão oferecida pelo Sindicato de Trubnlhadores cm Indústrias
Gráficas do Rio de Janeiro.
Muitos estabelecimentos bancários, inclusive o próprio Bunco
do ·Brasil - alega-se - costumum incidir cm retardamento no
creditnr nas contas dos sindicatos as importâncias recolhidus pelos
empregadores a titulo de contribuiçüo sindicul, o que vem cuusando
sérios prejufzos às representações de clusse.
A Proposição visa a coibir tnis abusos.
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3. Nada há que possa obstar a tramitação da matéria, seju do
ponto de vista da constitucionulidade, seja do dajuridicidade.
A medida preconizada afigura-se-nos oportuna, embora sobre
sua conveniênciu melhor hajam de se pronunciar as doutas Comissões de m~rito.
4. Ante o exposto, opinamos pela tramitação do Projeto, por
constitucionul ejurldico.
Sala das Comissões, cm li de agosto de 1976.- Accloly Filho,
Presidente- Henrique de La Rocque, Relator - Nelson Carneiro Helvfdlo Nunes - ltallvlo Coelho - Dirceu Cardoso - Otto
Lehmnnn- Heitor Dias- José Sarney.
PARECER N9764, DE 1977
Da Comissão d• LeKislaçilo Social
Relator: Senador Jarbas Passarinho
I - Relatório
De autoria do nobre Senador Nelson Carneiro, o Projeto de Lei
sob exume pretende acrescentar parágrafo ao artigo 586 da
Consolidaçüo das Leis do Trabalho, de sorte a instituir multa para os
estabelecimentos bancários que retardarem, por mais de IS dias, o
crédito nas contas dos sindicatos das importâncias relativas às
contribuições sindicais, recolhidas pelos empregadores.
Como se sabe, u contribuição sindical, figura que substituiu o
mal-afumado imposto sindical, é devida pelos trabalhadores, sejam
empregados ou empregadores, bem assim pelos profissionais liberais
c autónomos. No caso de todos os demais, exceto os empregados, o
recolhimento será feito dirctamente pelo contribuinte, enquanto a
contribuição sindical descontada pelos empregadores aos respectivos
empregados, e que corresponde a um dia de salário, é feita no mês de

abril, deve ser depositada nus agências do Banco do Brasil, a menos
que no local de trabalho não e.ista agência desse Banco, caso em que
o Ministério do Trabalho indicará agência devidamente credenciada
para isso, pertencente à rede de bancos nacionais.
O atraso, reclamado como salienta o nobre autor do Projeto de
Lei pelo Sindicato de Trabalhadores em Indústrias Gráficas do Rio
de Janeiro, gera graves inconvenientes, além do que, especialmente
em Estado como o Rio de Janeiro, não tem.o menor cabimento.
Tramitando pela douta Comissão de Constituição e Justiça, foi
o Projeto de Lei julgado insuscelívcl de reparo dos pontos de vista
constitucional c jurídico.
11- Voto do Relator
Pela aprovação.
Saiu das Comissões, em li de agosto de 1977.- Jessé Freire,
Presidente - J arbas Passarinho, Relator - Lourlval Baptista Dom leio Gondlm -Lenolr Vargas, vencido- Ruy Santos, vencido.
PARECER N• 765, DE 1977
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Helvidlo Nunes
De iniciativa do ilustre Senador Nelson Carneiro, vem a exame
da Comissão de Finanças o Projeto de Lei do Senado que acrescenta
! 7• uo artigo 586, du Consolidação das Leis do Trabalho.
Justincando sua proposição, o ilustre autor afirma serem as
contribuições sindicais absolutamente indispensáveis à sobrevivência
dos sindicatos e que os Bancos, usuulmcnte, não creditam a essas
entidades, com u brevidade necessária, as contribuições recebidas, o
que provocu sensíveis prcjulzos aos Sindicutos.
Objetiva o projeto dar o pruzo de 15 (quinze) dias pnru os Bun·
cos efctuurem os referidos créditos em contu, sob penu da multa
prcvistu no urtigo 600 da CLT.
A doutu Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela
tramitação da proposição por ser constitucional e jurfdicu. Também
u Comissão de Legislação Sociul conclui pelu aprovação do projeto.
Sob o nspccto finnncciro, nudu temos u opor uo projeto que visn
11 ohrigur os cstuhelt:cimcntos de crédito 11 crediturcm, nns contus
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correntes dos sindicatos, ns contrihuic;tles sindicais por eles rccchidus
dentro de prazo que a CLT não estabelece.

de setembro de 1975. que "dispõe sobre o cxerc!cio da profissão de
guardador e lavador autõnomo de veículos automo.orcs, c dá outras

Trata·sc de mcdidn conveniente c oportuna que vem ao cm:on-

providências''. Trattt·se de exigência.~ relativa às obrigações eleitorais

tro do anseio dos sindicatos.
Entendemos que o prazo de I 5 (quinze) dias é mais que suficien·
te para o devido crédito em conta.
Ã vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado n• 122, de 1976.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1977. - Domiclo Gondim,
Presidente em exercício- Helvídlo Nunes, Relator- Wilson Gonçal·
ves- Cunha Lima- Ruy Santos- Heitor Dias- Braga JúniorAlexandre Costa- Magulhües Pinto.

para os mniores de 18 unos, servindo como elemento de compulsão
ao exercício da capacidade pol!ticn ativa.
Isso posto, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade da
proposição e, no mérito (art. 100, item !, n• 6, do Regimento Intcr·
no), por sua nprovação, nos termos du seguinte

PARECERES N•s766 e 767, DE 1977

EMENDA N• I·CCJ
Inclua-se no art. 3• o seguinte item IV:
"Art. 3•
1- ............................................ .

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 195, de 1976, que
"dispõe sobre o exerc!clo da profissiio de engraxate

autônomo''.
PARECER N• 766, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador ltatrvlo Coelho
De autoria do ilustre Senador Vasconcelos Torres, o projeto sob
exame visa a regulamentar a profissão de engraxate autônomo.
2. Na justificação, diz o Autor que se trata de regulamentar o
exerc!cio da atividade para os que a exercem autonomamente, pois
para os que são empregados o regime aplicável é o da CLT.
Lembra que "há atividndes ou profissões que, embora reprcsen·
tem o meio de subsistência de milhares de brasileiros, permanecem,
ainda, numa faixa indefinida de amparo c enquadramento legais, sen·
do certo que, cm muitos casos, são até mesmo tidas como atividades
il!citas, face ao modo ou condições adversas com que são desem·
penhadas. Tal é o caso, por exemplo, da profissão ou atividade de
engraxate autônomo, cujos cxercentes nem sempre podem dispor de
lugares apropriados para o desempenho da função, seja cm razão de
as municipalidades não legislarem a respeito, seja também porque a
demanda de serviço força o exerc!cio da atividade em lugares não
permitidos ... ''
Analisa as implicações sociais dn proposição e aponta o

precedente da lei que regulamenta a profissão de guardador e la·
vador autónomo de veiculas automotores.
3. Não há obstáculos constitucionais e jurídicos à tramituçilo
da proposição.
Compete à União legislar sobre Direito do Trabalho e sobre Previdência Social (art. 8•, item XVII, al!neas a e b da Constituição),
assegurando a Constituição aos trabalhadores os direitos referidos
no art. 165, itens I a XIX, "além de outros que, nos termos du lei, visem à melhoria de sua condição social (art. 165, caput)", Além disso,
quanto à iniciativa, o projeto não atrita com os dispositivos constitu·
clonais que fixam competência privativa do Presidente da Rep(tblica.
Constitucional, o projeto i:, também, jurídico, pois que hnrmônico com a sistemática de nosso ordenamento e com os principias
gerais do Direito.
No mérito, a proposição se apresenta como das mais simpáticas,
sendo seu alcance ati: maior do que poderia parecer à primeira vistn.
De fato, são milhnres, por nosso Brasil afora, os pais de fam!lia
que ganham o próprio sustento e o dos seus nesse modesto labor e
mais numerosos, uindo, os menores que u ele se dedicam, nu muioriu
das vezes para ajudarem 11 seus pais. Merece, pois, essa ntividade o
amparo da lei, como tnmbêm acabam de ser amparudos os guardado·
rcs c lnvadorcs autõnomos de vercullils automotores através du Lei
n• 6.242, de 23 de setembro de 1975. O projeto, aliiiS, segue as mntri·
zcs desse diploma normntivo.
t: bom não se esquecer nunca que todn atividnde, toda
profissão, por mais humildes que scjnm. desde que cxcrcictns honesta·
mente, são dignificantes. ~sempre o ser humnno que está cn1 jogo.
Há, entretanto, uma ligeirn nlternçào que se impõe à vistn de
igual medidn encontrada no nrt. J•, item IV, dn Lei"' 6.242, de 23

11- ............................. ,,,,, ......... .
lll- ........................................... ;
IV - Prova de estar cm dia com as obrigações eleitorais."
O alcance da exigência é óbvio: criar, no caso de trabalhador
maior de 18 unos, mais um instrumento de compulsão ao cxcrc!cio
da capacidade política ativa, dos direitos-deveres eleitorais.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1976.- Accloly Filho,
Presidente - ltatrvlo Coelho, Relator - Helv!dlo Nunes, com
re~trições- Mattos Leão- José Llndoso- Henrique de La Rocque
- Heitor Dias.
PARECER N•767, DE 1977
Da Coml,.ào de Legislação Social
Relator: Senador Lourlval Bapilsta
A proposição sob análise visa u regulamentar a profissão de
engraxate autónomo.
Fundamenta o Autor sua iniciativa, alegando a existência de
profissões que. embora representativas do meio de vida e subsistên·
cia de milhares de pessoas, permanecem, ainda, numa faixa indefini·
da de amparo e enquadramento legais, sendo certo que, em muitos
casos, são até mesmo tidas como atividades il!citas, face ao modo ou
às condições adversas com que são desempenhadas. Seria o caso dos
engraxates autônomos, que, nem sempre, podem dispor de lugares
apropriados ao exercício de sua atividade, seja em razão da ausência
de legislação municipal específica, sej11, também, porque a demanda
do serviço força o exercício da profissão em lugar não permitido.
Esta Comissão, bem como sua similar na Câmara dos Depu·
tados, embora considerando justas ou plausíveis as dezenas de propo·
sições apresentadas no Congresso Nacional, com o objetivo de regulnmcntur profissões, tém, interativamentc, se manifestado contra essas medidas.
Não se trata de um posicionamento aprioristicamentc contrário
a esta ou aquela profissão. t: que a matéria envolve aspectos muito
mais amplos que se situam, a bem dizer, dentro do próprio
ordenamento jurídico do direito social brasileiro.
Nesse seQtido, entende-se que só devem ser disciplinadas por
estatutos prôprios ou específicos nquelas profissões que guardam
singulares condições de mão-de-obra, influindo, com suas peculiares
características no meio social. Tal concepção parte do principio de
que u regulamentação de profissões tende a criar uma defasagem nu
uplicuçào das regras comuns, inclufdus de modo genérico nn
Consolidaçlio das Leis do Trabalho e por essa rnzão somente se
excluem de sua abrang.ênciu ns que possunm evidente necessidudc de
disciplina própria. Nessa linha de pensamento, carecerium de rc·
gulamcr'ltaçi\o upcnus as rrofissõe~ liberais e us técnico-cientfficns,
cuju característlcu é u de necessitarem seus cx.er::entes de conhecimen·
tos espccílicos c muis profundos obtidos utruvé:s de cursos superiores
llU de cspcciulizaçào.
No bojo do Direito Trabalhista. a regulamentação profissional
possui o cnriltcr das normas de c.xceçilo. A Consoliduçilo das Leis do
Trahalho se constitui na "norma geral" que em relnçilo no Direito Ci·
vil. pode ser considerada especial. O regulamento de umu profissão,
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sendo norma de cxceçilo, faz prevalecer a disposição de carâtcr individual (no sentido da categoria ou de atividndc) sobre a disposição
colctivn.
· A rcgulnmcntaçi!o indiscriminada de profissões traz consigo
conseqUências negativas entre as quais as de:
a) gerar o desemprego pelas limitações c dificuldades que
cstnbclccc;
b) desestimular a qualificação profissional, permitindo, muitas
vezes, pelo estabelecimento de um "salârio profissional", que os de
menos capacidade aufiram rendimentos preestabelecido•:
c) prejudicar o desenvolvimento global do direito social, pela
diversificação de categorias; dificultando a fixação de regras comuns.
No caso da profissão de engraxate, verifica-se que a ntividadc
não possui qualquer carnctcrlstica especial que exija regulamentação.
Observa-se que direta ou indirctamcntc a profissão já está
abrangida pela CLT. Se empregado, o engraxate há de perceber, pelo
menos, o salârio mlnimo legal. Estarâ abrangido pelas disposições
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (se optante), tcrâ Carteira Profissional c todos os direitos sobre as condições de trabalho. Se
autônomo, existem, também, normas especificas que o amparam.
Assim, considerando .que não se trata de profissão que exige
regulamentação especial c, tendo em vista que a CLT, e as demais
normas vigentes, já abrangem totalmente a atividadc desses
trabalhadores, opinamos pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1977. - Orestes Quércla,
Vice·Presidente, no exerclcio da Presidência - Lcurlval Baptista,
Relator·- Ruy Santos - Domlclo Gondlm - Nelson Carneiro Braga Junlor- Franco Montoro, com restrições- Oslres Teixeira.
PARECERES N•S 768,769 E 770, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 64, de 1977, que
"altera dispositivo da Lei Orgânica da Previdência Social
(n• 3.807, de 1960), para o fim de Instituir regime especial de
assistência médico-social para crianças".
PARECER N• 768, DE 1977
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Helvidlo Nuneo.
A proposição cm exame, de autoria do ilustre Senador Nelson
Carneiro, c que visa a alterar "dispositivo da Lei Orgânica da
Previdência Social (n' 3.807, de 1960), para o fim de instituir regime
especial de assistência médico-social para crianças", reproduz o texto do projeto de Lei n• 171, de 1974, do nobre Senador Milton
Cabral.
Examinado, naquele ano, pelas Comissões de Constituição c
Justiça c de Legislação Social, a matéria logrou, cm ambos os
Colcgiados, unânime aprovação. Em seguida, porém, foi rejeitada
cm Plcnârio.
2. No rcexamc que agora se impõe, começo por afirmar que a
proposiçilo, apesar dos seus elevados objetivos, fere o parágrafo úni·
co, urt. 165, da vigente Constituição.
C: que nilo se pode estabelecer um sistema especial de assistcncia,
ainda que gradativo, sem que parnlclumcntc sejam necessários
recursos adicionais. E o projeto de lei, infelizmente, não indica
qualquer fonte para o custeio dos novos encargos.
Nilo bastasse o intrunsponlvcl obstáculo da Lei Maior, cabe
ainda explicitar que o nrt. li da Lei n• 3.807, de 1960, na rcdaçilo
que lhe foi dada pelo Dccrcto·lci n• 66, de 1966, nrt. 3•, c pela lei
n• 5.890, de 1973, art. 1•, considera segurados, para todos os efeitos
da lcgislaçilo social, ulém da esposa, do marido invâlido, da
compnnhciru mantida hú mais de cinco anos, os filhos de qualquer
condiçi\o menores de dezoito unos ou inválidos.
E a lei vigente vai mais longe, vez que equipara aos filhos, de
qualquer condição, o enteado, o menor sob sua guarda c o menor
sob sua tutela, desde que ni\o possua bens suficientes para o próprio
sustento c educuçilo.

Outubro de 1m

3. A lcgislaçilo cm vigor, pois, é mais abrangente do que a
modificação que se lhe propõe, que é cnsulsta, muito embora o ca·
sulsmo seja justificável pelos elevados propósitos que o inspiram.
O problema, entretanto, não se restringe, apenas, à clcvaçilo dos
fins perseguidos. f; imprcscindlvcl compatibilizá-los coin a realidade
económico-financeira do Pais, especialmente com as disponibili·
dadcs do Instituto Nacional de Previdência Socinl-INPS.
A assistência médico-hospitalar existe cm toda a geografia na·
cionnl. Certo que está longe de ser perfeita ou que já alcance um
razoável grau de eficiência. Mas, lamentavelmente, nilo é somente
através de via legislativa que se obterão os cuidados c a protcçilo que,
de modo especial, todos almejamos para as crianças c adolescentes.
4. Isto posto, no mérito, que a esta Comissão, por força do
Regimento, também cabe examinar, o parecer é contrário à
proposição.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1977. - Daniel Krleger,
Presidente - Helvldlo Nunes, Relator - Nelson Carneiro - Wilson
Gonçalves - Accloly Filho - ltallvlo Coelho - Oslres Teixeira Heitor Dias- Dirceu Cardoso.
PARECER N• 769, DE 1977
Da Comlssio de Leglslaçio Social
Relator: Senador Ruy Santos.
I. O Projeto de Lei do Senado, n• 64, de 1977, do nobre Sena·
dor Nelson Carneiro visa "alterar dispositivo da Lei Orgânica da
Previdência Social para o fim de instituir regime especial de assistên·
cia mé:dico·socinl para crianças". E diz a justificação do autor:

"Investir previamente na criança, seja qual for o sctor do
investimento, mas particularmente no âmbito da saúde c da
educação, equivale, seguramente, a preparar um pais forte
para o futuro. Sim, porque, apesar de lugar comum, a criança
é o homem do amanhã, o futuro da Pátria.
Quando esse investimento se realiza, como aqui plcitca·
do, no âmbito da previdência social, traduzindo-se cm cspc·
cífica c eficaz assistêncla·médica, a conseqUência também po·
de ser traduzida cm enormes vantagens para o sistema, a
começar pela redução proporcional do número de adultos
que precisarão recorrer nos auxilias c pensões."
2. A Comissão de Constituição c Justiça deu-lhe parecer contrA·
rio, mesmo no mérito, ponderando o Relator:
"A lcgislaçilo em vigor, pois, é mais abrangente do que a
modificação que se lhe propõe, que é casuísta, muito embora
o cnsulsmo seja justificável pelos elevados propósitos que o
inspiram.
O problema, entretanto, nilo se restringe, apenas, à eleva·
ção dos fins perseguidos. C: imprcscindlvcl compatibilizâ·los
com a realidade cconômico·financcirn do Pais, especialmente
com as disponibilidades do Instituto Nacional de Previdência
Social-INPS.
A assistência médico-hospitalar existe cm toda a gcogrn·
fia nacional. Certo que estâ longe de ser perfeita ou que jâ
alcance um rnzoâvcl grau de eficiência. Mas, lnmcntnvclmcn·
te, não é somente através de via legislativa que se obterão os
cuidados c a proteçilo que, de modo especial, todos almeja·
mos para as crianças c adolescentes."
3. O nosso parecer também é: contrário. A assistência médico·
social à criança jâ é feita. Há mesmo preocupação do Poder Público
quanto à infância c à gestante, mormente no sctor alimentar, de mo·
do a evitar as carências que uma c outra manifestam, por vezes. A as·
sistêncin deve ser sempre um todo: quando se assiste no adulto chefe
de fnmfliu, está se assistindo também aos seus filhos.
Parecer contrário.
Salvo melhor juizo.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1977.- Je"é Freire, Prcsi·
dente- Ruy Santos, Relator- Nelson Carneiro, vencido- Lázaro
Dnrbozn, vencido- Domlclo Gondlm.
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PARECER N• 770, DE 1977
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador Alexandre Costa
Nu forma regimental, vem a exume da Comissilo de Finanças
projeto de lei, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, que
alleru dispositivo da Lei Orgânica du Previdência Social, n• 3,807, de
1960, para o fim de instituir regime especial de assistência médico·so·
cial pura crianças,
Justificando sua iniciativa o Autor afirma que investir na
criança, sobretudo, no âmbito da saúde c da educação, equivale a
preparar um pais forte para o futuro, Diz ainda que o projeto virá
suavizar os encargos pessoais e familiares relativos ao acompanha·
mento da saúde das crianças, impondo esse ânus à Previdência So·
ciul.
Na douta Comissão de Constituição c Justiça, a matéria recebeu
parecer contrário. Também a Comissão de Legislação Social
manifestou-se pela rejeição do projeto.
Relativamente uo aspecto financeiro- competência regimental
desta Comissão - cabe-nos destacar que a Constituiçilo, no
parágrafo único do art. 165, dispõe que nenhum beneficio prcvidcn·
ciário será criado sem a correspondente fonte de custeio.
E a proposição sob exame gera despesas à Previdência Social
sem apontar a fonte de custeio necessária.
A legislação em vigor já assegura assistência prcvidcnciária às
crianças c o Governo tem se preocupado constantemente com a
ampliação e melhoria dessa assistência.
Os serviços desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Prcvidên·
cin Social vem atendendo seus beneficiários e compatibilizam-se com
as condiçõeS econâmico-financeiras daquela autarquia.
Tendo em vista as razões apresentadas c considerando o ânus
que a proposição traria às disponibilidades da Previdência Social,
opinamos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n• 64, de 1977.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1977,- Domlclo Gondlm,
Presidente em exercício - Alexandre Costa, Relator - Wilson
Gonçalves - Cunha Lima - Ruy Santos - Heitor Dias - Braga
Junlor- Magalhães Pinto- Helvldlo Nunes,
PARECERES N•S 771 E 77l, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• l9, de 1963, que
"Institui jornada de trabalho de 6 horas, nas empresas de
trabalho continuo, por melo de turnos sucessivos ou de
revezamento, e dá outras providências''.
PARECER N•771, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Wilson Gonçalves
Pelo presente projeto fica instituída, nas empresas que man·
lenham o sistema de trabalho contínuo, a jornada de seis horas,
durante as vinte e quatro horas do diu, por meio de turnos sucessivos
ou de revezamento (art. t•).
Tui dispositivo só se aplicará, em cada empresa, aos empregados
sujeitos a rogime de trabalho continuo em turnos de revezamento
(pnh1gmfo único do art.

Jt~~),

Durante a jornada de seis horas, será concedido um intervalo de
quinze minutos, não deduzidos da duração normal do trabalho (art,
2•).
Essa medida não poderá importar em reduçilo salarial c os
empregados que ganham 1\ base de salário-hora e os de sah\rio mini·
mo pussurào u ter o sul(! rio que resultar da divisão du importtinciu
correspondente ao sah\rio de um mês por cento e oitenta horus (urt.
3').

Finalmente, determina o projeto (urt. 4•) que u escala de folgas
scmanuis seja organizada de tu! modo que, cm cadn semunn, n folga de cuda empregado rccuiu em diu consecutivo du scmunu, pcrmi·
lindo-se, pura tu I fim, que a J'olgu semanal ocorra após sete dius de
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trabalho, concedendo ao empregador, neste caso, após sete semanas,
uma folga extra de oitenta horas corridas.
11 -O Autor da Proposição, o eminente Senador Vasconcelos
Torres, justifica-a longamente, dizendo haver "incompatibilidade
entre o sistema de jornada continua de oito horas, em turnos de
revezamentos, c os princípios estabelecidos na CLT, com referência a
descansos paro a refeiçilo c repouso" c lembrando que "a adoçi!o do
horário de seis horas corridas corresponderia à fiel observância dos
dispositivos de lei, relativos a horários especiais de trabalho c, para o
pessoal de turno, viria solucionar, de modo legal e humano, a
questão do intervalo de refeição c repouso",
III- O exame do mérito do assunto é, como se vê, da alçada da
Comissão de Legislação Social.
Do ponsto de vista constitucional e jurídico, face ao qual nos
incumbe apreciar o projeto, nada temos a opor-lhe.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1963. - Milton
Campos, Presidente- Wilson Gonçalves, Relator- Bezerra NetoArgemlro de Flguelrêdo- Aloyslo de Carvalho- Josaphat Marinho
-Eurico Rezende- Lobão da Silveira.
PARECER N• 77l, DE 1977
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Braga Júnior,
Apresentado pelo ilustre Senador Vasconcelos Torres, o projeto
em exame objetiva fixar em seis horas a jornada nas empresas que
adotam o trabalho continuo por meio de turnos sucessivos ou de rc·
vezamento.
Na longa justificativa do projeto, após recordar as questões sus·
citadas pelos empregados da Cia, Siderúrgica Nacional, afinal resol·
vidas por acordos extra-judiciais, quanto à obrigatoriedade do traba·
lho continuo, o Autor acentua que a exigência dos turnos de 8 horas,
além de ferir dispositivos da Co.nsolidação das Leis do Trabalho, .é
altamente prejudicial à saúde do trabalhador.
De outro lado, esse regime estaria em connito com outras deter·
minações legais que exigem o escalonamento das folgas semanais pa·
ra o pessoal sujeito a turnos de revezamento, Ora, enfatiza o Autor:
"A experiência tem demonstrado que, nas condições des·
tes turnos, essa exigência legal somente pode ser satisfeita
adotando·se as normas em uso na Cia. Siderúrgica Nacional,
há mais de dez anos: o trabalhador perfaz sete dias de traba·
lho em cada semana (ao invés de seis) para descansar no oita·
vo, tendo em compensação, depois de cada sete semanas, um
descanso suplementar de oitenta horas.
Essa solução, entretanto, viola dispositivo de lei, de vez
que implica no estabelecimento de uma semana de oito dias.
Em conseqOéncia, o sistema da jornada contínua de 8 horas,
em revezamento, fica agravado com o estabelecimento de
umn semana de oito dias."
Nua resta dúvida de que procedem tais razões. Do mesmo mo·
do, procedentes são as reivindicações dos trabalhadores quanto ao
ajuste trimestral dos salários ou quanto ao restabelecimento do
salário real em face do custo de vida; igualmente justas silo as pro·
posições que visam a universalização da previdência social, a indcni·
zaçilo por tempo de serviço com os direitos ao FOTS, etc. etc.
Tais reivindicações, como muitas outras jú consagradas em nosS11 legisluçilo social, virão, sem dúvida, de ser atendidas a seu tempo.
Hilo de seguir, quase que naturalmente, dentro d11 evolução do direi·
to social. porém atendidos os pressupostos da nossa economia. Isso
porque, de nada adianta garuntir ao trabalhador direitos que nilo po·
dem ser exercitados e, se o forem, que resultem em seu próprio prejuí·
zo, ante ii impossibilidade dos empregadores de lhes dar plena
exeqUibilidade,
t: o caso do presente projeto. Estabelecida que seju 11 obrig11torie·
d11de dos turnos de revez11mento por períodos de 6 hor11s, 11 taref11 diú·
ria das empresas que udotam o trab11lho continuo, por 24 horas, tcrú
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de ser subdividida por 4 turnos, ao invés de 3. Isso implica no acréscimo de mais um terço de mão-de-obra, com suas ropcrcussões inevitá·
veis no encarecimento dos custos da produção.
Ora, as empresas que adotam o trabalho continuo, por singular
coincidência, são as que desenvolvem papel prcpondcrnntç na ccono·
mia, Silo as indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, as concessionárias
de serviços públicos (luz, gás, transportes co!etivos) c similares. Excr·
cem, por isso, forte influência na composiçlo dos lndiccs do custo de
vida.
Assim, paralelamente ao aspecto social do problema, releva pon·
dernr sobre os efeitos econômicos da medida. O encarecimento do
custo de vida, o favorecimento da espiral inflacionãria, podem ser
questões alheias aos problemas que a esta Comissão cumpre nnali·
sar, se fosse poss!vcl considerá-las isoladamente. Seus reflexos imediatos, entretanto, incidem dirctamente no trabalhador assalariado
c, neste aspecto, cumpre-nos prevenir qualquer medida que possa
agravar, ainda mais, as suas di!iccis condições de sobrevivência,
Vemos, por isso, a medida preconizada como inoportuna ante U
conjuntura atua!. Melhor será que, a exemplo do que fizeram os tra·
balhadorcs da Cia. Siderúrgica Nacional, a questão seja resolvida
por acordos coletivos de trabalho que, por sua própria natureza, re·
sultam do entendimento entre patrões e empregados, quando são
consultados c sopesados seus reciprocas interesses, Vale notar que cs·
ses acordos são discutidos c homologados pelos Tribunais de Trabalho, aos quais cumpre zelar para que nenhuma cláusula ou condição
seja imposta com violação das normas legais de proteção no trabalha·
dor.
Ante o exposto, somos pela rejeição do projeto pela sua inopor·
tunidude e incoveniência.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1977. Orestes Quére!a, Vicc-Presidente, no exercício da presidência. - Braga Junlor, Relator
- Nelson Carneiro, vencido - Ruy Santos - Lourlval Baptista Domício Gondlm- Franco Montoro, vencido- Oslres Teixeira.
PARECERES N•s 773,774,775 e 776, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 68, de 1975 (n• 987·
C, de 1973, na origem), que "autoriza o aproveitamento dos cc·
gos no Serviço Público e na empresa privada, c determina ou·
tras providências".
PARECER N• 773, DE 1977
Da Comissão de Saúde
Relator: Senador Fausto Castelo Branco.

..

Em parecer prévio que emitimos, nesta Comissão, em 30 de ou·
tubro de 1975, foi por nós sugerida a remessa ao Instituto Benjamim
Constant do presente projeto, que autoriza o aproveitamento dos ce·
gos no Serviço Público e na empresa privada, tendo em vista ser
aquole órgão o único que, pela sua pedagogia própria, pelo âmbito
de sua atuução c pelas suas funções especificas, poderia, através de
Know how, que só ele possui, fornecer esclarecimentos indispensáveis
a um mais seguro c fundamentado pronunciamento acerca desta iniciativa do ilustre Deputado Rubem Medina.
Pelo OF/GM/BSB 4.596/76, chega-nos a informação de que o
Ministério da Educação e Cultura, no que diz respeito ao mérito e
aos aspectos de sua competência, acolhe a proposição, sugerindo,
apenas, após ter ouvido o Instituto Benjamim Constant, que, depois
da palavra "cegueira", constante de todas as disposições do projeto,
se acrescente a cxpn:ssilo .. ou de visão reduzida".
Esta emenda ministerial visa a ampliar o beneficio da proposição aos chamados "ambliopes", que, como se sabe, não silo cegos,
mas silo impedidos de trabalhar.
Propõe, também, o Ministério da Educação e Cultura, acl callle·
Iam. que o direito concedido, pelo projeto, não possa ser invocado
pelos cegos para requererem aposentadoria, nu forma permitida, pclu Lei n• 1.711/52, nos funcionários que vierem a ser privados du visilo.

Outubro de 1977

Como a primeira alteração, que julgamos, igualmente, de todo
procedente, precisa ser introduzida cm todos os artigos do projeto,
esta Comissão manifesta-se pela sua aprovação, nos termos da se·
guinte
EMENDA N• I- CS
Substitutivo
Autoriza o aproveitamento dos cegos c ambUopes no Senl·
ço Público e na empresa priVKda, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• t. permitido aos portadores de cegueira ou de visilo re·
duzida o ingresso no Serviço Público e na empresa privada, cm car·
go, função ou profissão compatlvel com as suas condições f!sicas.
Parágrafo único. Na hipótese de admissão de portador de cc·
gucira ou de visão reduzida no Serviço Público, deverão ser atendi·
dos os requisitos do art. 22, da Lei n• 1.711, de 28 de outubro de
1952, salvo o que dispõe o seu item Vi, no que tange à cegueira, que
passa a ser admitida na investidura em cargos, funções ou profiss.ões
relacionadas pelo órgão competente do Poder Executivo.
Art. 2• O Poder Executivo manterá, permanentemente atuali·
zada relação de cargos, funções e profissão suscetivcis de serem cxer·
cidas pelos portadores de cegueira ou de visão reduzida, no Serviço
Público e na empresa privada.
Art. 3• Habilitado o portador de cegueira ou de visão reduzi·
da para o exercício de cargo ou função, fica vedada qualquer discri·
minação salarial, de ingresso ou de permanência na carreira funcio·
nal, em razão de sua condição física.
Art. 4• Os portadores de cegueira ou de visão reduzida que in·
gressarem no Serviço Público ou empresa privada, na conformidade
desta Lei, não poderão ter aposentadoria ou qualquer vantagem com
fundamento nas referidas deficiências físicas.
Art. 5• Dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Poder
Executivo baixará Decreto regulamentando esta lei.
Art. 6• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicaçi!o.
Art. 7• Revogam-se as disposições em contrllrio.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de !976.- Ruy Santos, Presidente eventual.- Fausto Castelo Branco, Relator. - Aitevlr Leal
-Adalberto Sena- Otalr Becker- Cattete Pinheiro- Mendes Canalc.
PARECER N• 774, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Sald•nha Derzl
A proposição sob nosso exame, de autoria do ilustre Dcputad·
Rubem Medina, aprovado com pareceres fnvorâveis dos órgilos téc
nicas da outra Casa do Congresso Nacional, ao ser distribuida à Cc
missão de Saúde do Senado originou diligência, solicitada pel·
Senador Fausto Castelo-Branco, a fim de que fossem prestado
esclarecimentos pelo Instituto Benjamin Constant, com o "clenc
das categorias de cargos e funções compativeis com o portador de cguelra, para que, posteriormente, seja passive! fazer-se o acoplamer
to das mesmas com o Plano de Classificação de Cargos".
Em oficio datado de 2! de outubro de 1976, demonstrado
cumprimento daquela diligência, o Chefe de Gabinete do Ministr
da Educação e Cultura encaminhou a esta Casa o resultado d
consulta feita ao Instituto Benjamin Constant, com o oferecimcnt
das seguintes sugestões:

t• acrescentar ao art. I• e onde mais caiba, após
pulnvra "ccgucirun a expressão uou de visão reduzida";
2• ucn:sccntur no urt, 39 o seguinte:
"Parúgrafo único. Os portadores de cegueira ou de v
silo reduzidu que ingressurem no Serviço Público ou Empr·
su, na conformidude destu Lei, não poderão ter aposent•
doria ou vuntugcm com fundamento nas refcrid•
denciêncins ffsicus."

Ouruhro de 1977
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Concordando com us adiçilcs propostas, n Senador Fausto
Castelo-Branco ~~rrescntou suhstítutivo ao rrojcto, uprovndo pela
Comissuo de Saúde.
Assim. incluem-se nos b<mcficios do projeto os omblíopcs,
pessoas de visão rcduzid~1. 3tcndida aquela cautela consubstanciada
no parágrafo único do <trt. Jv, no scntiUo de não se permitir, u cegos c
ombliopes nomeados quando já portadores dessa deficiência física, a
aposentadoria prevista na Lei n' 1.711/52 para os funcionários
posteriormente privndos da visão.
Tratando-se de matéria de Direito Administrativo, que exige
desta Comissão o exame do mérito, cabe-nos declnrnr que o projeto
atende aos melhores pressupostos humanísticos e n elevado interesse
social, pelu integração dos nilo videntes uo processo produtivo.
Vazado nos cânones du técnica legislntivu. constitucional e
juridico, o Substitutivo da Comissão de Saúde é merecedor de npro·
vaçUo.
Saiu das Comissões, 27 de abril de 1977. - Daniel Krlcger,
Presidente- Saldanha !)erzl, Relator- Otto Lchmann - Helvídlo
Nunes - Heitor Dius - Oslres Tclxelru - Nelson Carneiro Accioly Filho.
PARECER N• 775, DE 1977
Da Coml•siio de Serviço Público Civil

}

a
j.

Relator: Senador Benjamim Farah
A proposição que ora examinamos nesta Comissão, cujos objeti·
vos estão explicitados na emenda em epigrafe, vem sendo submetida
a uma l'ia-t·nu'is que deve ser relt:mbradu sob esperanças de que não
mais se repita contrll nenhum outro Projeto do Legislativo,
A 18 do outubro de 1972, o referido Projeto foi apresentado
pelo ilustre Deputado Rubem Medina no Plenário da Câmara.
Distribuido às diversns Comissões Técnicas que deviam estudá-lo, o
Projeto mereceu emenda e substitutivo, ampliando-se assim o seu
debate.
Nada obstante. somente foi definitivamente votado pelo
Plenário da Câmura em fins de 1975, três anos depois da sua formali·
zaçào, vindo para o Senado a 26 de setembro do mesmo ano.
Nu Comissão de Saúde do Senado, solicitou-se, aliás muito
oportunamente, o parecer do Instituto Benjamin Constnnt sobre o
Projeto, através do Gabinete Civil da Presidência da República, Tal
pedido foi formalizado a 30 de outubro de 1975, renovado e
reiterado cm oportunidades anteriores, chegando finalmente a
resposta do Poder Executivo um ano depois, a 21 de outubro de
1976, condensado cm 24 linhas de esclarecimentos e sugestões.
Ora, trata-se no mérito de um Projeto que simplesmente
autorizo o aproveitamento dos cegos no Serviço Público e na
empresa privada, merecendo do Ministêrio da Educação e Cultura,
ao quul se subordina o Instituto Benjamin Constant, plena
uprovuçiio, com ncréscimos que efetivumentc valorizaram u
proposição inicial.
Por que, então, a delonga na tramitação de tal Projeto, na
Câmara, e na resposta qu~ o Poder Executivo, por imperativo consti·
tucional, devia· ao Legislativo cm tempo muis rc:duzido1
Tal indugaçilo no.< parece víolida pelo objctivo de despertar a
atenção dos eminentes dirigentes do Congresso Nacional para as
falhas que, obstando u tramitação mais rápida de uma proposição,
compromr:tcm o prestígio que todos buscamos para o Poder
Legislativo de nosso Pills.
No mt:rito, só encontramos motivos pana upluudir o Projeto de
Lei da C:imura n• 68, de 197), pelo seu alcance social c pela sua
adcquaçi\o ao interesse público.
Com o Projeto, nos termos em que foi aprovado pela Câmara.
encontrou-se, alínal, a fórmula humana, jurldicn c constitucional de
se reconhecer, u umu dctcrrninadu pnrcda du comunidade brusileiru,
o direito de se i~ualar. civilmente, nos que usufruem o privilégio da
visi\o perfeita.
I? um c:ontm~<~ensn que, ao cillndi\o Cl;'go ou de vi si\ o reduzitlu, ~e
negue a nrortunidadc constitudonul de efl~tunr tarcfus, tanto no

Terta·felra 11 5537

Serviço Púhlico como na empresa privada, adequadas à sua condi·
ção fisica. Além da desumanidade que se perpetra contra tais
cidudi\os, compromctc·se, com tal atitude preconceituosa, o vigor de
uma força de trabalho inestimável para um Pais cm desenvolvimento.
As sugestões do Ministério da Educação e Cultura, por outro
Indo. silo realmente oportunas, pois ampliam o direito criado pelo
Projeto aos de "visão reduzida" - os chamados ambllopes - e
impedem que os benenciúrios da futura Lei obtenham aposentadoria
ou vantagens com fundamento nas suas deficiências físicas,
O Substitutivo da Comissão de Saúde, entretanto, precisa ser
corrigido para fins de técnica legislativa. A nosso ver, seu artigo I•
deve, desde Jogo, fazer menção ao fato de que (artigo 2• do Substi·
tutivo) "o Poder Executivo manterá, permanentemente atualizada,
relação de cargos, funções e proti~sões suscetíveis de serem exercidos
pelos portadores de cegueira ou de visão reduzida, no Serviço Público e na empresa privada".
Neste sentido, damos nosso voto favorável ao Substitutivo, com
a seguinte
SUBEMENDA- CSPC
Acrescentem-se ao artigo 1•, ln fine, do Substitutivo da
Comissão de Saúde do Senado, as seguintes expressões:
"respeitado o disposto no artigo 2• desta lei."
Sala das Comissões, 25 de agosto de 1977. - Heitor Dias,
Presidente eventual - Benjamim· Farah, Relator - Saldunha Derzl
-Itamar Franco.
PARECER N•776, DE 1977
Da Comlssilo de Legislação Social
Relator: Senador Ruy Santos.
1 - Procedente da Câmara dos Deputados, chega, ao Senado
Federal, o projeto de lei que aqui tomou o no 6R, autorizando "o
aproveitumento dos cegos no Serviço Público e nu empresa privada,
c determina outras providências". Distribuído à Comissão de Saóde,
ali foi solicitado parecer do Instituto Benjamin Constant, do Ministé·
rio da Educação e Cultura. E este Instituto, segundo oficio do chefe
do gabinete do Senhor Ministro da Educação, se manifestou de
acordo com a proposição, com os seguintes alterações:
-"Acrescentar ao art. 1•. e mais onde couber, após a
palavru "cegueira", a expressão "ou de visão reduzidu".
Essa ulteraçi\o permitirá a ampliação dos beneõcios da
Lei aos chamados "amblíopcs", os quais, nilo sendo cegos,
são atualmente impedidos de trabalhar, em decorrência do
defeito õsico de que são porludores.
2 - Acrescentur parágrafo no art. 3•, nos seguintes
termos:
"Parágrafo único. os portadores de cegueira ou visão
reduzida que ingressarem no Serviço Público ou Empresa na
conformidade desta Lei, nilo poderão ter uposcntadoria ou
qualquer vantagem com fundamento nas referidas deficiên·
cius físicas,"
2- No Comissão de Suúdc do Senado, sendo Relutar o nobre
Senudor Fuusto Castelo-Branco, foi-lhe dado parecer favorável, na
forma do Substitutivo, em que se procurou atender as sugestões do
Instituto Benjamin Constant; na Comissão de Constituição e Justiça,
este Substitutivo foi considerado constitucional e jurídico; nu Com issuo de Serviço Público o Substitutivo mereceu, igualmente, parecer
f:Jvorúvc:l, com subemenda nos sc:guintcs termos:
"SUBEM ENDA- CSPC
Acrescentem-se uo artigo I'• ln fln•. do Substitutivo da Com is·
suo de Saúde do Senudo, as seguintes expressões:
"respeitado n disposto no artigo :!Y destu lei."
J- Chegando u vez de falar u Comissão de Legislação Social,
me foi o projeto distribuído. E dou parecer favorável ao Substitutivo
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da Comissão de Saúde. É da muior importância e da maior justiça o
que se busca, no que toca aos cegos. Nilo posso porém, adotar a
subemendu da douta Comissão de Serviço Público Civil. Nilo há porque mandar que se respeite "o disposto no art. 2• desta lei". Respeitado ele terá que ser sempre.
Assim, opino favoravelmente ao Substitutivo da Comissilo de
Snüde e pela rejeição da subemenda da Comissão de Serviço Público
Civil, um c outra apresentados ao Projeto de Lei da Câmara n• 68, de
1975.
Salvo melhor juizo.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1977.- Je"é Freire, Presidente- Ruy Santos, Relator- Orestes Quércla- Nelson Carneiro - Cunha Lima- Lourival Baptista - Oomieio Gondim - Osires
Teixeira.
PARECER N• 777, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de
Lei da Climara n• 01, de 1977 (n' 2.320- A/74, na origem),
que "regula alocação predial urbana e dá outras providências"
e Projeto de Lei do Senado n• 264, de 1976, que "estabelece limite para reajustamentos de aluguéis em locações residenciais".
Relator: Senador Leite Chaves
Em 1950 as pressões das retomadas no setor imobiliário destinado a locação tornaram-se de tal forma grave, que o Governo baixou
a Lei n• 1.300, dando disciplina especial a locação residencial urbana,

Esta lei destinava-se a viger por dois anos apenas, em razão mesmo de seu caráter emergencial. As circunstâncias de então, entretanto, impossibilitaram a sua revogação de sorte que ela veio a ter uma
duração de aproximadamente 14 anos. Durante a sua vigência os
alugueres ficaram congelados desestimulando o interesse no setor da
construção civil destinado a fins locativos. Agravava o fato a circunstância de a retomada ficar condicionada à prova judicial de
requisitos prévios, podendo haver recursos das decisões de I• instância, com efeito suspensivo, que eternizavam o curso das ações de despejo.
Defrontando-se com essa situação o Regime pós- 1964 baixou a
Lei n• 4.494 permitindo o reajustamento dos alugueres e liberando
em seguida a locação dos prédios que fossem construídos após 7 de
abril de 1967. Com essa providência contava o Governo restabelecer
o interesse da construção civil, enquanto, com a presença do BNH,
esperava por outro lado, elevar a oferta habitacional de sorte que
num prazo de lO anos o problema ficasse totalmente resolvido. Estimava o Regime, ao fim desse prazo, alcançar um satisfatório indice
de estabilidade monetária, Com base nessa presunção estabeleceu de
logo, com a Lei n• 4.494, índices decrescentes de correçilo monetária, pura ajustamento progressivo do valor dos alugueres.
Nesse período baixou também o Decreto-lei n• 04, dando disciplina especial i\s locações destinadas u nns comerciais não amparadas pelu Lei de Luvas.
As expectativas do Governo no tocante a influçilo não foram
alcançadas, enquanto o Sistema Financeiro de Hubitaçilo atendia
apenas a uma pequena fração da demanda habitacional.
E foi assim que as mesmas causas que se verificaram em 1950
vieram a recrudescer nesses últimos dois anos atingindo as raias do
clamor, sobretudo em Silo Paulo e no Rio de Janeiro, onde o uso indiscriminado da udenúncia vazia" passou a constituir motivo das
manchetes dos jornais c du grande preocupação de economistas, juristas c associações de inquilinos e de proprietârios.
No auge desta pressão o Senador itumur Franco apresentou
Projeto no Senado procurando uliviur os efeitos clamorosos du
"Denúnciu Vazia" e, o Governo Federal, recentemente, c com buse
no Ato institucional, baixou norma (Doe. Lei n• 1.534) prorrogtmdo
o prazo de locução, para conter o grande volume dus notificações c
ações de despejo cm processamento nos maiores Centros do Pais.
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Enquanto isto encontrava-se nu Cúmara, em estudo, desde
1974, proj~to de modificação da Legislação Emergenciul Urbana encaminhada pelo Presidente da Republica com u Mensagem n• 518,
de 16 de outubro de 1974.
A Ctimara fez sobre esse projeto um trabalho deveras louvável.
A sua Comissão de Justiça, através de membros qualificados na
matéria, após o exame de muitas emendas e da audição de ilustres
juristas do País, terminou por apresentar substitutivo, aprovado pelo
Plenârio daquela Casa do Congresso, e que ora nos chega às mãos.
Embora anteriormente distribuldo, foi devolvido ao Plenário do
Senado pura anexação de um projeto cm curso, (PLS 264/76) retornando às nossas mãos em 5 do mês corrente.
O Substitutivo da Câmara deu maior amplitude ao Projeto do
Executivo, pois enquanto aquele objetivava disciplinar locuções anteriores a 1967, este destina-se a ser um real estatuto du locação habitacional urbana, revestido de boa técnica legislativa e por isso mesmo com boa vocação de permanência. Além de eliminar a "Denúncia Vazia", condicionando as retomadas à comprovação judicial de
requisitos prévios, respeitando nesse particular os termos do Projeto
Governamental, íntrodu1. outras modificações que, pela sua justeza e
oportunidade, não podem deixar de existir numa lei de tal natureza.
Entre esses requisitos. podemos destacar a introdução do Seguro
de Fiança Locaticia e a caução em carteira de poupança que visam
garantir o locador do pagamento dos alugueres, enquanto liberam o
inquilino do constrangimento do pedido de fiança, assegurando-lhe
ao mesmo tempo que se revertam em seu favor, como de justiça, os
juros e a correçilo monetária decorrentes desse depósito.
Essa modalidade de garantiu tem ainda a vantagem de pôr termo à indústria crescente de organi1.ações fiadoras, que atuando em
mercado não regido por lei, estilo a extorquir os inquilinos, sobretudo os mais modestos, que não dispõem de amizades e influência, toda vez que têm de ajustar uma locação nova ou renovar os contratos
antigos.
O projeto restabelece o direito de preferência do inquilino na
compra do imóvel, em igualdade de condições com terceiros, o que é
de indiscutível justiça, sobretudo agora quando os meios financeiros
oficiais ensejam a aquisição de casa própria.
Reiterando principio vigente, o projeto assegura ao locatário,
que não queira responder a ação de despejo, o direito de transigir nos
autos mediante a nxação pelo Juiz de um prazo de 6 meses para desocupação. E o critério é a um tempo salutar e exequível ois que assegura uma indiscutível vantagem ao inquilino que cumprir, no prazo, o
acordo. (Dec. Lei n• 890,dc26/9f69),
Destaque-se, ainda, como medida de bom senso aquela que faculta o Juiz, que julga o feito logo após sua contestação, a possibilidade de assegurar ao inquilino o prazo de 120 dias para desocupação
do imóvel, permitindo assim, que dispondo ele de prazo razoável pura conseguir outro imóvel, se desestimule de uma eventual apelação.
Essa concessilo, ressalte·se, não inovn. Resultou do Dc:creto.. Jei
n• 890, acima referido, e o substitutivo oru em exame, julgou de bom
alvitre reproduzi-lo.
A redaçilo, como dissemos, atende às exigências da melhor técnica legislativa não se encontrando ali termos ou expressões que possam à primeira vista ensejar dúvidas ou ambigllidadc, quer para o entendimento dus partes quer para decisão do Juiz.
Dando tratamento uniforme a todos os imóveis residenciais, isso é, eliminada a diferenciação feita pela legislnçilo atuul entre imóveis anteriores u 1967 e posteriores u !967, as perplexidades ocorrentes se tornaram bem menores.
Também considera-se salutar que o mesmo diploma trate tanto
da locação residencial, como da comercial que extravase os limites
da Lei de Luvus. Nilo huviu razilo paru que esses liltimos imóveis continuussem u ter trutumento 1\ purte, mesmo porque, us disposições especlncus seriam muito poucus nilo justificando pura eles uma legislução diferenciada, como é o caso do Dec. Lei n• 4, que nu forma do
Projeto, tunto originilrio do Executivo quunto du Cfmltlrn, ser{a Re·
vogudo.
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Dessa maneira a locação no Pafs, ficarâ delimitada A Legislação
seguinte: A locação residencial, c a locação comercial não amparada
pela Lei de Luvas rcgcr-se-ão pela lei que resultar do projeto. Os
imóveis com fundo de comércio continuarão regidos pelo Decreto· lei
n• 24. ISO, A locação rural pela legislação cspecfr.ca. E os imóveis ur·
banes (terrenos não edificados) continuarão a reger·sc pelo Código
Civil,
O projeto cm questão nos pareceu assim tilo completo, que não
nos animarfamos a apresentar maiores emendas, por duas rnlões:
uma por não reclamâ-las, outra para evitar maiores delongas no seu
trânsito legislativo,
Entretanto um ponto nos leva a complementá-lo, isso mesmo
para torná-lo mais abrangente e definitivo, no sentido de alcançar os
objetivos a que se destina. Refiro-me aos dispositivos processuais cm
que o projeto foi omisso c pequenas alterações sobre pontos paclr.·
cos aqui no Senado.
O Código Processual Civil em vigor remeteu para suas disposi·
çõcs transitórias o capitulo referente ao despejo, fnlcndo cm seu arti·
go 1.218 a indicação de que as futuras leis de emergência deveriam
absorvê-lo.
Depois da promulgação do Código de Processo Civil, é a primei·
ra vez que o Congresso se ocupa de um trabalho completo sobre locação.
Assim abre-se a oportunidade de realizar um serviço definitivo,
incorporando ao projeÍo dispositivos que ni!o poderiam deixar de
conter, por lhe serem próprios e neccssârios, dentro da sistemâtica es·
tabelecida pelo Estatuto Processual Civil vigente.
Os dispositivos sobre despejo que provêm do Código de Processo Civil anterior e que pelas disposições transitórias do Código atual
permaneceram válidas, mostram-se de inteira atualidade e foram, du·
rante décadas, aplicadas pelo Judiciârio, sem que apresentassem
maiores dir.culdades.
Dessa forma poderão ser transplantados tranqUilamente para o
projeto, sem que reclamem modificação alguma, pois além de se har·
monizarem com as disposições da futura lei, silo calcadas cm termos
da melhor processuallstica e, qualquer inovação que se lhes fizesse re·
soltaria apenas do simples desejo ou capricho de inovar. E não tem si·
do este o propósito desta Comissão, nem do Senado, que se limitam
a modificar o que reclame modificação.
O Decreto-lei n• 1.534, recentemente baixado pelo Executi·
vo não terá razões para subsistir. A sua finalidade foi a de remover
uma situação emergencial, isto é, conter pela prorrogação de prazo o
grande número de ações de despejo entilo em fase de ajuizamento
nos grandes contras. E tal obje!ivo foi alcançado permitindo a sua
correção definitiva após a conversão cm lei deste projeto.
Seria de se incluir neste projeto a concessão feita quanto a prazo
de prorrogação das locações por tempo indeterminado ou dos con·
tratos que se vencerem sem renovação. Todavia o projeto dâ salutar
tratamento a este particular, assegurando ao inquilino, que concorda
com a retomada o prazo de 6 meses c, de 120 dias, ao inquilino que,
sem sucesso a contestar. Considerando ademais, que o despejo so·
mente se dará com prévia notificação de 90 dias, o que será aqui objc·
to de emenda, (o projeto nesse particular, foi omisso), o inquilino fi.
corá satisfatoriamente amparado em seu direito de dispor de razoá·
vcl tempo para mudança.
Incorporamos ao projeto o critério estabelecido pelo Executivo
paro os casos de corrcçilo dos alugueres, que tomarão por base ns
Obrigações Reajustâvcis do Tesouro Nacional c não o salário mini·
mo, descaracterizado por lei como norma para reajustamentos con·
tratuuis, Assim o art. 25 será modificado na forma de emenda apre·
sentada,
O Projeto n• 264/76 de autoria do ilustre Senador Agcnor Maria,
que já se achava cm tramitação no Senado e que por determinação
de Plenário passou a ter andamento conjunto, visa à limitação dos
reajustamentos, nilo permitindo que ultrapassem o valor de metade
do percentual de majoração do maior salário mfnimo no Pnfs. No
que pese a boa intenção do Projeto, nilo pode ele ser levado cm consl·
dcrnçilo eis que nu forma da lcgislaçilo ntual é defeso usar-se o salá·
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rio mfnimo como critério para correçõcs, restando, exclusivamente,
como modalidade válida a tal fim as Obrigações Rcajustâvcis do Te·
souro Nacional. E é precisamente a introdução desse novo critério,
que obriga tanto as locações anteriores a 1967 quanto as posteriores,
que mostrou a oportunidade c conveniência de uma legislação una,
diversamente do que previa o projeto do Executivo que em boa hora
foi objcto de substitutivo da Câmara. Diga-se, ademais, que à luz dos
novos elementos, c sobretudo do recente Decreto· lei n• I.534 jâ não
haveria lugar para projeto distinguindo entre prédios antigos e pré·
dias novos,
O direito de percmpção ou preferência na aquisição do imóvel
locado deve cingir-se, todavia, aos imóveis destinados a fins rcsidcn·
ciais.
O interesse público consiste cm facilitar a aquisição da casa pró·
pria e nilo a de imóveis que tenham outra destinação.
Esse direito deve ser assegurado de tal forma que o inquilino
não sofra vexames em seu cxcrcfcio, nem o locador fique com dúvi·
das quanto a sua real intenção na compra.
Foi cm razão de a Lei anterior não atribuir máior esscncialidadc
c notificação, que até aqui se torna muito ditTcil a efctiva asseguração
desse direito.
Quando o inquilino não notificado ingressava com a açilo de
preferência, mesmo fazendo prévio depósito do preço, bastava que o
locador alegasse a existência de ocupação do imóvel hâ mais de seis
meses, para que o Juiz tomasse esse fato como suficiente para suprir
a notificação, E isso com base no vago principio de que o registro cs·
tabelccc a presunção de conhecimento geral.
Não precisamos chegar ao ponto de condicionar a validade da
escritura à cfctiva comprovação da oferta. Mas nilo poderemos dei·
xar de atribuir carâtcr de csscncialidadc à notificação de sorte que a
sua inexistência assegura rã o exercfcio tranqUilo de ação de prcferên·
cia.
No artigo 13 do projeto, a regra restritiva do direito de proprie·
dade ultrapassa o limite do normal eis que assegura o direito de rctcn·
çilo por bcnfcitorias necessárias ou úteis, diante da simples suposição
de que o locador com elas concordaria, ou pelo fato de nilo ter havi·
do a sua oposição,
O principio que tem prevalecido ê o do cabimento da retenção
somente na hipótese de benfeitoria necessária devidamente compro·
vada ou quando a benfeitoria útil tenha sido aprovada pelo locador.
No tocante às garantias, já objeto de nosso louvor ao projeto,
sugerimos, apenas, que além da caução cm dinheiro, se admita tam·
bém a caução de valores imobiliários, dando·sc ao dispositivo reda·
ção mais pertinente.
O problema de retomada do prédio tem atraido, mais que qual·
quer outro, todas as atenções, c despertado as mais vivas polémicas.
E: aqui, principalmente, que se faz necessário distinguir a loca·
çilo residencial da não residencial. Nesse particular o substitutivo ne·
ccssita ser revisto, para ajustar-se aos termos da realidade econõmi·
CO·SOCial.
A chamada "denúncia vazia" mutiplicou os pedidos judiciais de
prédios, c exigiu, mesmo, a intervenção enérgica do Governo com a
outorga do Decreto· lei n• 1.534.
E: preciso, entretanto, atentar cm que o problema surgiu no cam·
po da locação de prédio residencial. Quanto aos não residenciais, CS·
tiveram por muito tempo no âmbito da liberdade de retomada, sem
que emergisse a questão.
E a consulta às distribuições judiciais revela que, no auge dos pc·
didos, era fnfimo c insignificante o número das açõcs tendo por objc·
to imóvel não residencial.
Se o Legislador incumbe coibir abusos que coloquem os locatá·
rios A mercê de locadores incscrupulosos, compcte·lhc igualmente
traçar polftica que não desestimule o investimento imobiliário.
Daf ser necessário distinguir a locação não residencial da resi·
dcncial.
Se quanto a esta, é: de boa polftlca legislativa adotar a fixação do
locntário no Imóvel, salvo quando ocorrer o conOito das ncccssida·
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des, deve prevalecer, quanto ao prédio não residencial, o mais possl·
vcl, a liberdade de contratar.
Por este motivo, a rcsofução do contrato deve compreender uma
c outra modalidade locatlcia. Tanto numa, quanto noutra, a impon·
tualidadc no pagamento c a infrnçilo de obrigação legal ou contra·
tua! ensejam a denominada "rescisão" da locação.
Mas, para o "direito de retomada", as restrições devem ser pos·
tas, tão-somente, à locação de prédio residencial.
A nova lct, no plano da conciliação entre ajustiça social c a pro·
tcção de lcg(timos interesses cconômicos, nilo podcrA deixar de cnca·
rar esta dupla modalidade locntlcia. Nesse particular servimo-nos de
subsidio fornecido pelo Dr. Caio Mârio da Silva Pereira, que ao la·
do de sólidos conhecimentos sobre a matéria tem vivido intcnsamcn·
te a experiência da Guanabara.
À luz de todas essas considerações, manifestamo-nos pela prc·
judicialidadc do PLS n• 264/76 c pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara n• 01/77 cm razão de seus indiscut!vcis aspectos de cons·
titucionalidadc c juridicidadc e fnvorAvcl quanto ao mérito, observadas as emendas a seguir articuladas:
EMENDA N9 I - CCJ
O parâgrnfo único do art. 5• passa a ser§ I•, acrescentando-se o
§ 2• com esta redaçào:
§ 2• O disposto nos incisos IV, V e VI não se aplica aos
contratos, vigentes na data da publicação desta lei.

EMENDAN•2- CCJ
Dê-se ao artigo li a redaçilo seguinte:
Art. 11. No caso de venda, promessa de venda ou ccs·
são de direito, o locatário de prédio residencial tem prefcrên·
cia para adquiri-lo cm igualdade de condição com terceiros,
obrigando-se o locador a dar-lhe conhecimento do negócio,
mediante notificação judicial ou cfctuada através do Cartório
de Títulos e Documentos, para que manifeste sua intenção
aquisitiva no prazo de 30 dias.
EMENDAN•3- CCJ
Sugere-se para o artigo 13 a seguinte rcdação:
Art. 13. Nilo é \feito ao locatArio reter o prédio locado,
cxccto em caso de benfeitoria ncccssâria devidamente
comprovada ou benfeitoria útil aprovada pelo locador.
EMENDA N•4- CCJ
O artigo 17 seria acrescido da expressão "sem prcju!zo do
disposto pelo artigo 28, nUnca I".
EMENDA N• 5 - CCJ
Dé-se ao artigo 18 a seguinte redação:
Art. 18. Pode o locador exigir ao locatârio as seguintes
garantias:
I - Caução de dinheiro ou valores mobiliários;
II - Fiança;
III - Seguro.
Parágrafo único. I! vedada mais de uma modalidade de
garantia no mesmo contrato de locação.
EMENDA N•6- CCJ
Substitua-se a redução do ar!. 25 pela seguinte:
Art. 25. O reajustamento do aluguel dos prédios urba·
nos obedecer(• nos !ndices das Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional, c poderá cfctuar·sc ao fim de cada perto·
do de doze (121 meses, tomando-se como hnsc o coeficiente
correspondente.
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EMENDA N• 7 -

CCJ

Ao art. 28, § 1•:
Elimine-se a expressão "na base de 20% sobre o valor do

d~bi·

to".

EMENDA N• 8 - CCJ
O artigo 28 será acrescido do parAgrafo 6• com rcdaçilo seguinte:
§ 6• Às al!ncas I e II aplicam-se tanto as locações
residenciais como as ni!o residenciais. Todas as démais inci·
dem somente nas locações de prédios residenciais, uma vez
que, os de natureza ou finalidade nilo residencial, podem ser
retomados segundo o interesse ou conveniência do locador,
observados contudo, no que tange a desocupação, os prazos
previstos nos parAgrafes I• e 2• desde que ocorram as circunstiincias ali previstas.

EMENDA N•9 - CCJ
Acrcsccntc·sc o§ 3• ao art. 29 com a seguinte rcdaçilo:
§ 3• A emenda da mora se faz com a satisfação, além dos
enc11rgos legais, de todos os aluguéis que se vencerem até a da·
ta cm que se efctivar o pagamento, salvo se o locador jã tiver
intentado nova ação de despejo por falta de pagamento.

EMENDA N• lO - CCJ
Dê-se à alínea IV do artigo 34 a seguinte rcdaçi!o:
Allnea IV - Deixar o retomante de prédio residencial,
dentro de 180 dias após a entrega do prédio, nos casos dos
itens III, V c X do artigo 28, de usá-lo para fim declarado.
EMENDA N• li - CCJ
Acresça-se ao projeto o seguinte Capitulo:
CAPITULO VII
Despejo
Art. 35. Nos casos previstos pelo art. 28, § 1•, a ação de
despejo só poderá ser proposta depois de decorridos os 90
dias da notificação judicial feita ao locatârio, cientes os sub·
locatârios.
Art. 36. A ação de despejo, uma vez constatada pras·
seguirá com o rito ordinArio c, se não for, os autos serão coo·
c! usos para sentença.
Parágrafo único. O Juiz conhecerá, entretanto, di·
rctamcnte do pedido, proferindo sentença definitiva quando
a questão de mérito for unicamente de direito, ou sendo de
direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova
cm audiência.
Art. 37. Quando o prédio for abandonado antes de
proferida a sentença, o Juiz, se o requerer o autor, expedir·
lhe·â mandado de imissilo de posse,
Art. 38. A cxccuçilo da sentença que decretar o despejo
far·sc-á por notificação ao réu, e, quando presente, às pcs·
sons que habitem o prédio, para que o desocupem no prazo
de dez (lO) dias, sob pena de despejo.
§ I• Findo o prazo, o prédio será despejado por dois ofi·
cinis de justiça, com o emprego de força, inclusive
arrombamento.
§ 2• Os oficiais entregarão os móveis ii guarda de
depositário judicial, se os nilo quiser retirar o despejado.
Art. 39. Sob penn de suspensão ou demissão, os oficiais
nila executarão o despejo, até o 7• dia seguinte no do fale·
cimento do cônjuge, ascendente, dosccndentc ou irmilo de
qunlquor das possoas que o habitem, c sohrestarilo, até nova
ordem, quando houver no prédio pessoa cometida de
enfermidade grave.
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EMENDA N• 12- CCJ

O Capitulo VIl do projeto passa a ser Capitulo VIII, rcmuncran·
do-se seus artigos c acrescentando-se ao 61timo deles que "fica tam·
bl:m revogado o Decreto-lei n• 1.534, de 13 de abril de 1974".
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1977.- Daniel Krleger,
Presidente- Leite Chaves, Relator- Heitor Diu, com restriçõesNei!Wn Carneiro,, com restrições - HeMdlo Nunes - Cunha Lima,
com restrições - Dirceu Cardo!W, com restrições - Wilson 'conçal·
ves, com restrições- Oito Lehmann, (Vencido cm parte, de acordo
com voto em separado, ressalvadas as emendas que foram aprovadas.)
VOTO EM SEPARADO DO SR.
LEHMANN:

SENADOR

OTTO

Merece aplausos o Projeto. Com boa técnica legislativa, reformula a legislação anterior, confusa c desordenada, para revogá-la c
constituir um estatuto sistematizado da locação habitacional urbana.
Todavia, é !feito um recxamc, inclusive de simples rcdação.
Havendo emendas articuladas c fundamentadas pelo Sr. Rc·
lator, acrescentamos outras. Assim, nosso voto é pela prcjudicialida·
de do PLS n• 264/76 c pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara
dos Deputados n• 01/77. à vista de sua constitucionalidade c juridici·
dadc, favorável no mérito c às emendas indicadas ao final.
Com a crise de habitação provocada pela Grande Guerra, sur·
giram normas de carátcr cmcrgcncial, congelando o aluguel c impe·
dindo a retomada do prêdio. Em conseqUência, houve scnslvcl redução do ritmo de construção de cdifTcios residenciais c não
residenciais, desequilibrando a oferta c a procura de imóveis para
locação, fato de conhecimento notório e irrefutável.
Só o Governo da Revolução de 64 se dispôs a atalhar essa
conjuntura. Através de leis c decretos-leis voltou a proclamar, ainda
que cm parte, o direito do proprietário de dispor livremente de seu
imóvel, ao mesmo tempo que procurou elevar a oferta habitacional
com a intervenção do BNH. Na apreciação desta matéria é preciso
muito cuidado para não repetir erros do passado, Porque, embora
inspirada na protcção ao locatário, pode a norma adotada vir a
prejudicá-lo, tornando novamente aguda a crise de locação predial.
Segundo a doutrina, a locação compreende prédio r6stico e
urbano; a locação predial urbana é residencial ou não residencial; as
locações não residenciais destinam-se ao comércio c à indústria c podem conter, ou não, fundo de comércio c de ind6stria. Cada uma dcs·
sas espécies tem caractcrlsticas próprias c inconfund!vcis c, por isso,
reclama legislação que lhe seja pertinente, o que é indispensável para
a lei ensejar perfeita distribuição de justiça. Portanto, a locação rural
continuará regida pela legislação cspcc!fica; as locações de imóveis
com fundo de comércio ou de ind6stria, pelo Decreto n• 24.150, de
20 de abril de 1934; a locação mercantil não abrangida pela Lei de
Luvas regula-se pelo Código Civil c a locação habitacional, por este
diploma. Eis a classificação que se coaduna com os principias.
Na locação residencial o interesse maior está na protcçi!o do lar,
no abrigo da familia, ao passo que na locação comercial ou in·
dustrial o lucro é o objetivo primordial. Na locação para moradia da
familia é esta que suporta todo o peso do aluguel, enquanto que nas
locações não residenciais o aluguel se dilui no custo de mercadorias c
de serviços, sempre pago por terceiros. Na realidade, jamais o comer·
ciante ou o industrial paga aluguel; recolhe-o simplesmente.
Dai por que nilo deve subsistir o disposto no § 3• do art. I• do
Projeto quando admite que, nilo ajuizada açilo rcnovatóriu do
contrato prevista no Decreto n• 24.150, u locação passaria a reger-se
pela lei decorrente deste Projeto. Nilo podem submeter-se às mesmas
regras us locuções residenciais e as comerciais ou industriais, que se
diferenciam por fortes razões. O certo é observar o que dispõem o §
3• do urt. I• du Lei n• 4.494, de 25 de novembro de 1964 c o art. 2• do
Decreto-lei n• 4, de 7 de fevereiro de 1966,- nilo proposta, no pra·
zo legal, u uçuo ronovutóriu do contrato, prevista no Decreto-lei
n• 24.150, sujeita•so u locaçuo ao regime do Código Civil.
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Essencial no contrato de locução i: a renda, contraprcstaçilo a
que se obriga o locatário. De ordinário representada cm dinheiro, po·
de, entretanto, consistir em benfeitoria ou construção a cargo do
inquilino. E tem carátcr misto se o locatário, além de assumir obriga·
ção onerosa, como aquelas, paga, também, aluguel cm dinheiro.
Pelo Projeto, cabe ao locador a responsabilidade pôr impostos c
seguro do prédio locado, bem como quaisquer despesas de intcr·
mediação c administração imobiliária (art. S•, IV, V e VI). Desde
logo convém esclarecer que u disposição não atinge os contratos,
vigentes na data da publicação desta lei, que atribuem tais ânus ao lo·
catário. Do contrário, a lei nova iria reduzir a renda livremente estipulada pelas partes, causando prejufzo ao locador. Enfim, teria cfci·
to rctroativo, vulnerando direito adquirido, para contrariar direito
assente e a própria orientação do Projeto.
Ao cuidar da sublocação, o Projeto presume fraudulentos todos
os recibos de pagamentos adiantados de aluguéis, "salvo se constarem de escrito com data autenticada" (art. 14 § 1•). A redação do
Projeto dá azo a conluio do sublocatário com o sublocador. Com rc·
dação mais precisa, a emenda mantém a finalidade do Projeto c facili·
ta a prova de serem, ou nilo fraudulentos os recibos de pagamentos
adiantados de aluguéis.
O Projeto disciplina a emenda da mora sem prever as hi~ótcscs
em que o devedor deixa de pagar ou de consignar aluguéis durante o
curso do processo. A fim de evitar novas ações de despejo por falta
de pagamento e maiores despesas, a emenda dispõe que a purgação
da mora se faz com o pagamento integral do débito real. Adota,
aliás, a regra contida no art. 290 do Código de Processo Civil:
"quando a obrigação consistir cm prestações periódicas, considerar·
sc-ão elas incluldas no pedido independentemente de declaração
expressa do autor; se o devedor, no curso do processo, deixar de
pagá-las ou de consigná-las, a sentença as incluirá na condenação,
enquanto durar a obrigação".
De forma casuística, o Projeto dispõe sobre sua aplicação. Fica
na dependência de maior ou menor eficiência da tramitação dos
processos cm curso, o que realmente é desaconselhável. Nem há justificação para a escolha do termo inserido - sentença de primeira
instância. Mais. Revela efeitos retroa ti vos e fere a doutrina universal
c incontestada de que, ao resolver a demanda judicial, a sentença prc·
cisa atuar a lei corno se isso ocorresse no momento do ajuizamento
da acão. Impõe-se, por conseguinte, o cancelamento da parte final
do art. JS do Projeto.
EMENDA N• I·CCJ
Substitua-se a redução do art. I' c seus parágrafos pela seguinte:
Art. 1• A locação de prédio urbano para fins
residenciais regula-se pelo disposto nesta lei.
§ I• Aplica-se à subolocação o disposto quanto à loca·
ção, no que couber.
§ 2• As locações paru fins comerciais ou industriais
com fundo de comércio ou indústria continuam regidas pelo
Decreto n• 24.150, de 20 de abril de 1934, Mas nilo proposta
a açilo renovatória do contrato prevista nesse decreto, sujeita·
se a locnçilo no regime do Código Civil.
§ 3• As locações para fins comerciais ou industriais nilo
abrangidas pelo Decreto n• 24.150, de 20 de abril de 1934,
regem-se pelo disposto no Código Civil.

EMENDA N' 2-CCJ
O purúgrafo único do urt. 59 pussu a ser~ J9, ucrescentundo-se o
§ 2• com estu reduçno:
§ 2• O disposto nos incisos IV, V c VI nno se aplicu nos
contrutos, vigentes na dutu da publicação desta lei, (que atri·
buem uo locat{lrio os pagamentos referidos naqueles incisos.)
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EMENDA N• 3-CCJ

Substituu-sc a redução do~ I' do art. 14 pela seguinte:
§ I• Presumir·sc-ão fraudulentos os recibos de
pagamentos adiantados feitos pelo sublocatário ao locatário
sem a prévia anuêncin escrita do locador.

EMENDA N• 4-CCJ
Acrescente-se o! 3• uo urt. 28 eom a seguinte reduçilo:
§ 3• A emenda da mora se faz com a satisfação, além
dos encargos legais, de todos os aluguéis que se vencerem até:
u data em que se efetivar o pagamento, salvo se o locador já
tiver intentado nova ação de despejo por falta de pagamento.

EMENDA N• 5-CCJ
Substitua-se a redução do art. 34 pela seguinte:
Art. 34. Nilo se aplicam as disposições desta lei aos processos em cur.m.
Senador Oito Lehmann
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·Secretá·
rio.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 394, DE 1977
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcriçilo nos Anuis do Senado Federal, dos pronunciamentos dos Minis·
tros Reynaldo Melo de Almeida e Carlos Alberto Cabral Ribeiro,
por ocasião de sua posse no Superior Tribunal Militar, no dia 7 de
outubro de 1977.
Sala das Sessões, 10 de outubro de 1977, Henrique de La Roeque.
REQUERIMENTO N• 395, DE 1977
Senhor Presidente do Senado Federal:
Na forma regimental, requeiro n'transcrição nos Anais do Sena·
do Federal, do artigo intitulado História do Acre, de autoria de Dr.
Djalmu Batista e publicado na edição de 18/9/77 do jornal "Rio
Branco", da Capital do Estado do Acre.
Sala das Sessões, IOde outubro de 1977.- Adalberto Sena.
O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) - De acordo com o art.
233, § 1•. do Regimento Interno, os requerimentos serão submetidos
ao exame da Comissão Diretora.
Hll oradores in~critos.
Concedo a palavra uo nobre Senador Mauro Bcnevides,
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Um homem dotado de extraordinária clarividência e invulgar
força de vontade, que sonhou com um Nordeste impulsionado
aceleradamente pelo progresso, não pode deixar de merecer, de to·
dos os brusileiros c, de modo particular, dos seus cocstaduanos, o
preito renovado de udmiraçüo, de reconhcc~mcnto, de saudade.. .
Pretendo referir-me a Delmiro Gouvem, cearense do Mumclp10
de !pu, na zona Norte do Estado, que, emigrando pura Pernambuco
e, a seguir, para Alugoas, transformou-se, pelo pioneirismo que
caracterizava as suas iniciativas, cm vulto preeminente da história do
desenvolvimento regional.
Filho de herói du Guerra do Paraguai, cujo espirita aventureiro
murcnntemt:ntc assimilou, Dclmiro nunca se deixou intimidar, nem
diante da grandiosidade de seus projetados empreendimentos, nem
dos poderosos dn épocu, que soube enfrentar destemerosamente,
quando procuraram obstaculizar os seus lmpetos de propugnador de
urrojudus causas.

Outubro de 1977

O aproveitamento do potencial hidrelétrico de Paulo Afonso,
com umu antecedência de quatro décadas de sua efetivaçilo por parte
da CHESF, evidencia, ;\ suciednde, n excepcional visão que tinha de
um problema de real magnitude, cujo equacionamento, tantos anos
depois, constituiu, em termos de infra-estrutura, pusso decisivo para
reduzir os lndiccs de miséria c abandono imperantes nu área nordesti·
na.
Este pioneirismo, aliás, foi o traço predominante de seu caráter
- fácil de ser constatado na análise percuciente da vida e da obra do
grande cearense,
Ao decidir-se, por exemplo, pela construção, no Recife, do
Mercado do Derby, dentro de um dimensionamento que ultrapassa·
va as concepções da época, Delmiro Gouveia tornava-se precursor
dos aluais supermercados, estabelecendo normas de abastecimento
realmente agressivas, das quais o consumidor era, sem dúvida, o
grande beneficiário.
Como empresário, na Vila de Pedra, em pleno sertão alagoano,
voltava as atenções para os seus operários, oferecendo-lhes condi·
çõcs de bem-estar, que contrastavam com a penúria em que vivia a
populaçilo daquele recanto do Pollgono das Secas.
Mais que isso, chegou a conceder a muitos dos que com ele serviam gratificação anual, às vésperas do Natal, que corresponderia,
hoje, ao 13•·salário, cuja vigência, como imperativo legal, somente
veio a ocorrer a partir de 1962.
E dentro de um elogiável sentido de justiça social, assegurou a
vários de seus empregados participaçilo nos lucros da principal
empresa que dirigia, oferecendo-lhes juros anuais de 6% ao que a eles
fosse creditado no movimento financeiro da organizaçilo.
A abertura de estradas, para possibilitar a interligação entre
importantes cidades e, em razilo disso, assegurar rápido escoamento
da produçilo, c pequenos canais de irrigaçilo, foram outras das
iniciativas pioneiras de Delmiro Gouveia que se extraem de sua
atribulada atuaçilo em favor da região que represento nesta Casa.
Muitos outros gestos evidenciadores do invejável descortino do
inolvidável ipucnse poderiam ser aqui alinhados, para que se lhe cu!·
tuasse a memória ainda com maior respeito e mais profunda grati·
dilo.
No transcurso do centenário de seu nascimento, a 5 de junho de
1963, foram muitas as homenagens que lhe tributou a Nação,
reconhecendo-lhe, consagradoramcntc, os inestimáveis serviços
prestados à comunidade pátria.
A sua cidade natal, em conseqUência de campanha popular· das
mais meritórias, erigiu uma estátua, no principal logradouro, cm
cujo pedestal se lê:

"Homenagem do !pu ao seu benemérito filho, Delmiro
Gouveia, intrépido pioneiro do aproveitamento hidrelêtrico
da Cachoeira de Paulo Afonso, na sua data centenária."
Coube ao historiador cearensc José: Caminha de Alencar Arari·
pe, membro do Instituto do Ceará e jornalista dos mais brilhantes, a
incumbência de escrever, em livro publicado no ano de 1965, pelas
Edições O Cru:eiro- "A Glória de um Pioneiro"- o mais complc·
to trabalho sobre Dclmiro, no qual se acham insertas passagens
inéditas de sua vida e obra.
Afastando-se dos esquemas rotineiros das tradicionais biogra·
fias, c sem demonstrar exagerada preocupação com uma inslpidu
cronologia, o nutor disserta magnilicumcntc sobre o nosso conterrâneo, sempre em meio u estilo primoroso e ameno, que instrui e
embevece.

Ao iniciur u apreciação em torno de Delmiro Gouveia, ressalta
Ara ripe:
"Prmcipalmcnte agora, quando a Companhia Hidrclétri·
cu do São Francisco é uma rcnlidnde feliz e promissora,
acenando puru vnstns e tribuladus regiões com u esperança de
novos c melhores dias, n r.gura de Dclmiro mais se agiganta,
pois encarnou, no principio do século, n mentalidade
renovadora e dimlmica, agoru triunfante, c que j{l nuqueh:
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tempo apontava para Paulo Afonso como o marco da reden·
ção econômicu do Nordeste."
Quando Governador de Alagoas e após demorada visita a Paulo
Afons?, o Jornalista Costa Rego deixou gravadas, para a posteridn·
de, as 1m pressões que então recolhera:
.. Admirei a cachoeira; admirei, porém, muito mais o
esforço do homem que a conquistou para as grandes realiza·
ções da vida."

Antes de transferir-se para o interior nlagonno, cm razão de
graves acontecimentos em que se viu envolvido, Delmiro Gouveia
granjeou cm Pernambuco uma notoriedade incomum, a ponto de ter·
se alçado à Presidência da Associação Comercial e de desfrutar de
enorme prestigio junto às camadas populares.
O destaque obtido em todos os circulas de opiniüo ensejou a que
contra ele se voltassem os poderosos, à frente o Presidente da Provín·
cia, Sigi~mundo Gonçalves, arquitetando-se plano sinistro para
desmorahza-lo, que se originou no criminoso incêndio do Merendo
do Derbi e, logo em seguida, em sua prisão, efctuada por volante
policial composta de 50 homens, comandados pelo truculento Alfe·
res Feítosa.
Solto, após prislio \ncomunicávcl, em razão de habtas·corpus
que lhe foi concedido pelo Juiz Luís da Silva Gusmão, Delmiro Gou·
veia, já em liberdade, dirigiu-se aos pernambucanos através de nota
publicada no jornal A Província, edição de 5 de janeiro de 1900, na
qual se lê, em certo trecho, com alusão ao Governador:
"S. Ex• quer convencer a toda a gente que o incêndio do
Mercado não obedeceu aos planos de sua politica e não repa·
ra o valor nulo das suas acusações contraproducentes. As cir·
cunstàncias do crime patenteiam os criminosos c entre a
verdade e a calúnia de S. Ex•, a opinião pública escolheu a
verdade.
O incêndio do Mercado causou-me grande prejuízo,
porém os prejuízos de S. Ex• foram maiores do que os meus
e abalaram a sua reputação sem que abalassem a minha
modesta fortuna, ganha dia a dia com o suor do meu tra·
bulho.
Se há entre nós um falido, o falido é S. Ex•, político fali·
do de senso moral, d: escrúpulo, de critério e de tudo."
Aconselhado por amigos, temerosos do agravamento das
perseguições que dirctamento o atingiram, Delmiro Gouveia deixou
Recife, em demanda do Rio de Janeiro, a fim de entrevistar-se com o
Vice-Presidente da República, Conselheiro Rosa e Silva, que lidera·
va o situacionismo pernambucano.
.Homem de temperamento arrebatado, o pioneiro da eletrifica·
ção no Nordeste não pôde evitar o sério incidente ocorrido em plena
Rua do Ouvidor, na antiga Guanabara, quando, depois de acremcn·
te admoestado por Rosa e Silva, contra este in~estiu de bengala em
punho, num episódio de .repercussão nacional.
O talentoso Jornalista Lustosa da Costa, em artigo publicado,
há ulguns unos, em Trih11na da Imprensa, do Rio, focalizando a figu·
rude Dei miro, comentu o futo, da forma seguinte:
"lncendeium·lhe a realizuçilo progressista c ele vai ao
Rio exigir rrovidêncius de Rosa e Silva, homem forte do Esta·
do então Vice-Presidente da República. Este, no burburinho
da Rua do Ouvidor, ·lhe negu atençilo. Ferve nas veias de
Doi miro o sangue de seu pai-herói da guerra e ele vibra nos
costados do figurilo rijos golpes de sua bengala, para
escLindalo do País."
Regressundo à capitul muuríciu e após excursilo nu Europa, em
novo fato, de umplu ressonilnciu, se enreda o grande ideulistu do
Nordeste.
Sepurudo de suu esposn, Do nu Anunciudu, que, juntamente com
os filhos, se deslocuru paru Pesqueira, ele decidiu ruptar u jovem
Curméliu Eulinu do Amurul Gusmilo, entenda do Governador, u

1
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cujo Indo passou a viver um intenso romance, aceito, sem maiores
restrições, pelos meios sociais recifenses.
Há quem afirme não ter sido unicamente a beleza jovem de Eulina o fundamento daquela atitude apaixonada. Admite-se, além dis·
so, nilo ser demais vislumbrar, também, na ocorrência, o propósito
de diretamentc atingir Sigismundo Gonçalves, seu ferrenho inimigo .
Esta agitada fase da vida de Delmiro Gouveia levou-o, em segui·
da, a insucessos comerciais quando tudo fazia crer que fosse realmen·
te sólida a sua situação financeira.
Processado por "rime de rapto e sedução, sofrendo tormentosos
abalos cm função de uma politicalha mesquinha e impiedosa, nilo
teve outra alternativa senão abandonar aquela cidade que passara a
amar entranhadamente, desde quando para lá se encaminhara,
em companhia de sua milc Leonila Flora da Cruz Gouveia e da irmã
Maria, a quem dedicava especial atenção, inclusive contemplando-a
no testamento que legou aos seus descendentes.
Disposto a reativar os seus regócios, deslocou-se pura o Estado
de Alagoas, fixando-se na pequenina localidade de Pedra, incrustada
em plena faixa árida, com inexpressiva densidade demográfica, servi·
da, apenas, por um trem semanal.
Situado na confluência de Pernambuco c Bahia, o novo centro

de suas operações mercantis pareceu-lhe adequado para continuar
transacionando com peles, exportando-as para o Exterior, em escala
que lhe fascinava alentadoramente.
O idealismo de que sempre se deixara impregnar fê-lo direcionar
as suas vistas em busca de novas realizações, bem mais grandiosas e
estimulantes.
A fábrica de linhas, instalada oficialmente a 1• de julho de 1914,
foi antecedida de uma série de providências básicas, como a
utilização da energia hidrelétrica - dentro de parâmetros relati·
vamente avançados- captada da monumental queda d'água. que
muitos anos atrás deslumbrara Pedro II e os demais integrantes do
séquito imperial que visitou o Nordeste.
As viagens que Dclmiro levou a efeito nos Estados Unidos e a
Europa propiciaram-lhe uma cosmovisão dos grandes problemas
com que já se defrontava a Humanidade, para a viabilização de
anseios descnvolvimentistas.
Transportar a pesada maquinaria estrangeira para Pedra c,
depois, para a Cachoeira, significava tarefa hercúlea, capaz de
desanimar os que a concebessem.
Por outro ludo, a montagem da fábrica de linhas exigiria
ingentes sacriflcios e o seu funcionamento reclamaria mão-de-obra
qualificada, cuja inexistência ali era indiscutível,
Todos estes entraves foram, porém, gradativamente superados,
sob estarrecimento dos incrédulos, que não admitiam o êxito, afinal
alcançado,
Utilizando matéria-prima de muito boa qualidade, os novelos e
carretéis da marca "Estrela" tomaram. pouco a pouco, conta do
mercado interno. espraiando-se por vários países da América, numa
confortadora expansão, de resultados gratincantes.
Concorrendo com a poderosa Machine Cottons, a fábrica de
Delmiro começava•u impor os seus produtos, beneficiando-se de
uma impressionante e desnorteudora prdcrência,
A exemplo do que se verifica hodiernamente, esboçavam·se, já
àquele tempo, as primeirus pressões do capital estrangeiro, tentando
asfixiar a incipiente empresa nacional.
Ainda hoje se discute cm torno do bárbaro trucidumento de
Delmiro Gouveia, que teve lugar a 10 de outubro de 1917, traumati·
zando u opinião pública brasileira.
O assassinato, a cnrgo de três fncíoorns, terin implicações bem
muis profundns, envolvendo interesses cconõmicos inconfcssúvcis?
O Sr. Ruy Santos (ARENA apurte?

BA) -

Permite V, Ex• um

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Ou teria sido
simplesmente mnis um crime de naturczu polfticu, entre os muitos
que, com freqUêncitt, tinhnm por palco o Nordeste'/

5544 T•rta-felro 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Setio II)

A vindita, que ceifou a vida do ••pioneiro", seria dn exclusiva
responsabilidade de operários despedidos c, por isso, inconformados
com a perda da fonte de sustento da familia?
Concedo o aparte ao nobre Senador Ruy Santos.

O Sr. Ruy Santo• (ARENA- BA)- V. Ex• está falando em
Delmiro Gouveia c, ao falar deste grande criador de riquezas,
roubadq à vida pela brutalidade da rcação, me faz lembrar: cu,
rapazola, na loja do meu pai, às margens do S~o Francisco
chegavam os ena tinguciros procurando a linha de pedra. Era a linha
fabricada por Dclmiro Goveiu.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato a
V. Ex•. nobre Senador Ruy Santos, que, com seu aparte, traz o
testemunho de enaltecimento à figura do grande De\ miro Govcia.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL)- V. Ex• permite um
aparte, nobre Senador?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com todo o
prazer, nobre Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Associamo-nos todos nós, alugoanos,- os que vivem Já no. Estado e nós da bancada
federal -, à bela evocação que faz V. Ex• da figura lendária de
Delmiro Gouveia, a quem tanto deve o nosso Estado. Foi Dclmiro
Gouveia o primeiro a domar os bravios cavalos da Cachoeira de
Paulo Afonso, quarenta unos antes- como lembrou V. Ex• que a
CHESF o fizesse. Os traços da sua passagem pelo nosso Estado s~o
imorrcdouros, pois a Vila de Pedra, a que V. Ex•, repetidamente
tem-se referido nu sua a\ocuç~o. é hoje uma das mais norcsccntcs
comunas alagoanas. Delmiro Gouveia é motivo de justo orgulho
para V. Ex• c seus conterrâneos do Ceará, como o é também, para
nós das Alagoas, que foi a sua terra udotiva. Parabéns a V. Ex•
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Expresso a
Ex•. nobre Senador Luiz Cavalcante, os meus agradecimentos pclo seu aparte, através do qual nos é oferecida a solidariedade da rcpresentaç~o federal de Alagoas u esta homenagem tributada a Dclmiro Gouveia.

v.

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com imenso
prazer, nobre Senador Evandro Carreira.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador
Mauro Bcnevidcs, eu o parabenizo nu oportunidade cm que homenageia um grande herói brasileiro, porque Dclmiro Gouveia foi, inegavelmente, uma das primeiras grandes vitimas das multinacionais no
Brasil. Foi morto por sicários contratados por essas multinacionais
que controlavam o comércio de linhas no· mundo. Ao mesmo tempo
faço pequeno reparo ao seu discurso, quando V. Ex• situou Dclmiro
Gouveia como o pioneiro da c\etrificação do Nordeste. Colocaria
esse brasileiro ilustre como o vanguardeiro da afirmação dn vocaÇão
hidrográfica do Brasil que, infelizmente, teimamos em não aceitar,
em não admitir nem ajustar no modelo econômico brasileiro. O
nosso potencial hidrelétrico é imenso. Nilo precisávamos, sequer, de
acordo nuclear para a expans~o do nosso potencial energético. Se a
nossa pretensão no campo nuclear seria com o intuito de encontrar
um terreno, uma scaru para o desenvolvimento tecnológico, tcrfamos
um muito melhor e mais perto- a biota amuzônicu, nunca o núcleo
do l1tomo, que até hoje não se sabe como manipulá-lo. O lixo ntômico constitui, inegavelmente, um perigo puru qualquer um que maneje
o núcleo atómico.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato a
V. Ex•. nobre Senador Evandro Carreira, pelo seu aparte, com o
qual cmpn~sta apoio u esta munircstução póstumu n Delmiro Gouveia, c reitera lúcidos pontos de vista, que tem defendido com tanto
ardor c brilhantismo nesta Casa.
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Sr. Presidente, um dos 3 criminosos, Róseo Morais do Nascimento, entrevistado cm 1962 por Alencar Araripc, continuava
negando participação no revoltante assassinato.
Se não houvesse desaparecido tão prematuramente, Dclmiro
Gouveia teria concorrido, ainda de modo mais positivo para assegurar o crescimento da Região Nordestina.
Na cidade alngonnn que tem hoje o seu nome, tudo lembra o fecundo labor a que se entregou com tanta obstinação c bravura.
Um monumento ali se ergueu, para perenizar o reconhecimento
da coletividade, nele se encontrando a seguinte inscrição:
"Aqui o cnvnngclizador dos sertões e fundador de Pedra
- Delmiro Gouveia - tombou mortalmente ferido pela
bala homicida dos sicários assalariados no dia lO· 10-1917."
Deflui, assim, hoje, Sr. Presidente, o 60• aniversário da morte do
inolvidável Dclmiro Gouveia, a quem tanto devem o Nordeste e o
País.
No Ceará c cm Alagoas, mais do que- por óbvias razões- cm
qualquer outro recanto do nosso Território, muitas serão, sem
dúvida, as manifestações programadas para reverenciar a sua memória.
Ci certo que, através dos tempos, ela tem sido cultuada
impcrccivclmente.
O Sr. VlrgO\o Távora (ARENA- CE)- V. Ex• permite um
aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Concedo o
aparte a V. Ex•, nobre Senador Virgflio Távora.
O Sr. V\rgO\o Távora (ARENA- CE)- Senador Mauro Benevidcs, neste momento V. Ex• não fala em seu nome, não fala cm no·
me da Oposição, não fala cm nome do Senado; V. Ex• fala cm nome
deste Brasil, fala cm nome da sua terra, a nossa terra comum, homenageando aquele que vanguardeiro foi, pioneiro dos mais ilustres c,
principalmente, um homem que acreditava em nossa Pátria, acreditava cm nossa Região. Aquilo que no início deste século De\ miro Gouveia fez, contra tudo c contra todos, enfrentando a incompreensão, o
faz credor da gratid~o de todos os nordestinos. Hoje, quando contemplamos a realidade que é Paulo Afonso, lembramos do homem
que, numa tarefa hercúlea, através de veredas, em carro de boi, cm
lombo de burro, levou desmontadas as peças daquilo que seria a afirmação maior do gênio nordestino, aquilo que seria u grande afirmação da capacidade de trabalhar do cenrensc: a Usina de Pedra, a sua
rábrica, esse monumento à nordestinidade.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) - Muito grato a
V. Ex•, nobre Senador Virgílio Távora, que, como conterrâneo de
Delmiro Gouveia, traz também, com seu aparte, mais uma cxprcssi·
va solidariedade a esta homenagem que hoje se tributa no nosso grande coestadunno, na passagem dos 60 anos de seu bárbaro desapareci·
menta.
Sr. Presidente, um poeta da Região, citado pelo saudoso historiador José Bonifácio de Souza, assim redigiu o epitáfio do ilustre filho do Ipu:
"Este que fez do Bem o lábaro febril
Para entrar no futuro em rútiln peleja
E o trabalho espalhou pela caatinga hostil
Assassinado, embora, aos ímpetos da inveja,
Gravou seu nome, cm luz, na História do Brasil."
Num instante cm que a industrialização do Nordeste enfrenta
novos embargos, pela carência de recursos jâ aqui denunciada, com
ênruse, na semana trunsuctu, avulta u figura de Delmiro Gouveia,
que foi, incontestavelmente, o grande inspirador dos nossos ideais de
desenvolvimento.
A ele, pois, homenageio respeitosamente,- c creio que cm nome da Casa- fazendo votos por que o seu exemplo de incomparável
lutador continue u ser seguido pelas novas gerações, a fim de que se
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construa um Nordeste economicamente forte, no qual n~o mais pre·
valeçam o pauperismo c o sofrimento, que têm assinalado, ao longo
dos tempos, o drama aindn vivido hoje por trinta milhões de brasilei·
ros. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Otair Beckcr, (Pausa.)
S. Ex• nilo está presente.
O Sr. Lázaro Burboza (MDB- GO)- Sr. Presidente, peço a
palavra como Lrder.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no
nobre Senador Lázaro Burboza, pela Liderança do MDB.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO. Como Lrdcr, pro·
nuncin o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Lamentavelmente, a incomprecnsilo e a intolt:rância têm marca·

do de dificuldades o relacionamento entre a juventude estudantil e as
autoridades do Governo. A ausência do diálogo, de par com uma lcgislaçilo draconiana que, às vezes, se alia ainda à dureza do comportamento de algumas autoridades responsáveis pelo sctor de segurança, vem criando um clima que não favorece aos propósitos de integração da juventude estudiosa no processo de desenvolvimento ec~nô·
mico, politico c social do Pais.
Venho a esta tribuna, Sr, Presidente, dar conhecimento ao Senado de que em Goiás, na cidade de Goiânia, foram presos pela Policia
Federal os seguintes estudantes universitários: Pedro Célio Alves
Borges, aluno do Curso de Ciências Sociais e Presidente eleito do
Diretório Acadêmico de Ciências e Letras da Universidade Federal
de Goiás c, ainda, os jovens Eduardo e Paulo, cujos sobrenomes não
consegui apurar, alunos do Curso de Física daquela mesma Universidade. As razões, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que determinaram as
citadas prisões, cu us desconheço, As informações me foram transmi·
tidas do Gabinete da Liderança do MDB, da Assembléia Legislativa
de Goiás, onde a Bancnda, reunida, descutia a questão. E, segundo
essas mesmas informações, Sr. Presidente, os estudantes presos se cncontrum nas dependências do Batalhão do Exército, na Capital do
meu Estado, c, até o momento, os jovens presos continuam em regi·
me de incomunicabilidade, gerando, naturalmente, pnra os seus fami·
li ares c para clcs próprios, uma inquietação muito grande.
Truzendo o fnto ao conhecimento do Senado, quero, nesta opor·
!unidade, Sr. Presidente e Srs, Senadores, fazer um apelo, de modo
especial ao eminente Líder do Governo, Senador Eurico Rczende,
para que S. Ex• entre cm contacto com o Ministério da Justiça,
obtendo não apenas esclarecimentos a respeito do episódio que trago
ao conhecimento da Casa, mas pedindo que, sobretudo, seja quebra·
do o regime de incomunicabilidade pura que os jovens presos possnm
receber ni\o apenas a visita de seus familiares mas, também, a impres·
cindlwl assistência jurídico a que ti:m direito.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V, Ex• um
upurtc?
O SR. LÁZARO DARBOZA (MDB- GO) - Ouço V, Ex•
com muito pruzer.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- A minha intervenção
obedecerá a dois itens. Item 1•: Divirjo, frontalmente, da parte inicial
do pronuncinmcnto do eminente Lfder, quando faz referênciu a um·
biente de insegurança reinante no Pais. Pelo contrário. As medidas
de ordem preventiva com reluçi\o 11 classe estudantil, que o Governo
vem udotnndo, têm como finalidade prcclpuu,- rcnetindo o cumpri·
menta de um dever pnr:1 com a Nnçilo- IISSegurnr a ordem pública.
Quanto ao pedido de esclarecimento que V, Ex• endereça 11 Lidcrun·
ça do Governo, prometo no eminente colega colher as informações
necess(lrias, e transmiti-Jus a V, Ex•, de modo u que fiquem esclnred·
dos os motivos que determinaram, da parte da l'olldn Federal, nado·
çào daquelas providências.
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O SR. LÁZARO BARDOZA (MDB- GO) - Agradeço o
aparte do eminente Líder, especialmente porque o nobre Senador Eurico Rczendc se dispõe. nào só a fazer os conta tos imprescindíveis
junto às autoridades do Ministório da Justiça, como a trazer as infor·
mações no nosso conhecimento.
No tocante ao registro inicial do seu aparte, eminente Senador
Eurico Rczendc, quando V, Ex• nega que haja um clima de intran·
qUilidade, em vista da insegurança que tais fatos geram, como eu dis·
se, na fase vestibular do meu pronuncínmcnto, cu me permito dizer
ao eminente Senador que a simples existência- n simples existência,
repito, - de uma legisluçiio excepcional no nosso ordenamento jurl·
dico, jú é suficiente futor de intranqUilidade. Não seria necessário
que houvesse prisões injustas; basta subeNte que a pessoa denunciada nas malhas da Lei de Segurança Nacional, nào tem direito a ha·
beas-corpus; basta saber-se que uma simples autoridade do ensino po·
de aplicur a um estudante o 477,- é verdade que com o recurso para
o Sr. Ministro da Pasta competente, - o que gera, inegavelmente,
um clima de instabilidade emocional.
Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para dizer que na semana passada, também na Capital do meu Estudo,
foram presos seis sccundaristas do Colégio Estadual Pedro Gomes.
Presos pela Polícia Federal. Claro, não é preciso dizer aqui, os fami·
liares desses estudantes c eles próprios virum-se com n sua paz conturbada, perderam de todo a tranqUilidade. Logo depois, segundo in·
rormaçõcs que me chegaram, os estudantes secundaristus roram postos em liberdade- nno sei depois de quanto tempo de detençãocom pedido de desculpas.
Pergunto, Sr. Presidente e Srs. Senadores: de que forma o Esta·
do pode ressarcir esses jovens e seus familiares, dos danos causados?
O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB-GO)-Ouço V. Ex•
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V, Ex• se refere, ago·
ra, ao fato de torem sido "detidos",- V, Ex• sabe que a expressão
processual é esta ...
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Permite-me
V. Ex•: usei o termo detido, porque não sei quanto tempo eles per·
mancceram nas dcpedências da Policia Federal.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- ~. porque a polícia
pode faze.r detenções, desde que não extrapole certos prazos. A pri·
são, se hó inquérito policial militar, trinta dias prorrogáveis ...
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- 00)- A juizo da auto·
ridadc ...
O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- Exalo. V, Ex• hâ de
convir, em primeiro lugar, que, conforme consta do seu pronuncia·
mento, essas detenções foram feitas pela Policia Federal. que é um órgão inteiramente discricionado de atividndc politica, mesmo nos Es·
tados. Há muita reclamação, quando se trata de detenções, por purte
da policiu comum; ê objeto de critica, ldentificum-so, viu de regra,
nessas medidas, uma porseguiçào politicu. Mas, quando se truta da
Policia Federal, que é um órgilo precipuamente destinado à defesa
dos bens e serviços da União, e colaborador, eficaz, da Segurança
Nacional, tem que se admitir que é uma atividadc inteiramente impu reia!. Entilo, o que deve ter ocorrido foi algum indicio e, atruví:s
desse indicio, a Policia Federal realizou a detenção, e, depois, verifi·
cou que ni\o havia necessidade de os estuduntes continuurem detidos.
Quanto ao pedido de desculpas, isso nilo vou apreciar porque isso
nilo constu do Código Penal, nem do Código de Processo Penal, nem
dtt Lei de Segurança Nucional.
. O SR. LÁURO DARDOZA (MDB- GO)- Nem na Lei de
Scgurançn Nncional.
O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA - ES)- Nilo sei se pedirnm
desculpas. Essa porte uf, purccc·me que é um L"~rnumcnto que V. Ex•
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está dando às suas considerações. Mas, de qualquer maneira, é im·
portante dizer que V. Ex• não está informado dos motivos daquelas
detenções, eu também não estou informado, entilo, acolhendo, em
número, gênero e grau o apelo de V. Ex•, vou entrar em cantata com
o Ministério da Justiça e vou procurar prestar, aqui, os esclarccimen·
tos neccssúrios, desde que a matéria, obviamente, não envolva aquele
tipo de sigilo legal em benefício das investigações. Mas, de qualquer
maneira, informarei a V. Ex•, positiva ou negativamente.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Concluo, Sr.
Presidente, Agrudeço mnis uma vez a V. Ex•, Senador Eurico Rc·
zende, e creio que V. Ex• nilo me entendeu, talvez, por deficiência
minha. Nilo estou inseguro, nobre Senador. Com relação no primei·
ro fato, que aqui denunciei c pedi a V. Ex• que levasse as consi·
dcruções que ora faço ao Ministro da Justiça e trouxesse esclarc·
cimentos à Casa, nilo analisei o mérito c disse, claramente, que nilo
conhecia as razões que justificaram as detenções.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Agradeço mais
uma vez, eminente Líder do Governo, o seu propósito de trazer escla·
recimentos a respeito dos fatos que ora denuncio ao Senado da Rcpú·
blicu.
Sr. Presidente, Srs, Senadores, é lamentável que tais fatos conti·
nuem ocorrendo, com uma constância muito grande. Sem dúvida
alguma, isso reflete o estado de excepcionalidade que já dura tanto e
faz com que no fundo da consciência de todos nós fique alicerçada a
necessidade de unirmos esforços para superar, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, estes momentos til o difíceis e chegarmos, enfim, ao encon·
tro da normalidade democrática ansiada por toda a Naçilo brasileira.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Nilo apoiado. V. Ex•
começou o seu discurso dizendo que estávamos num ambiente de
insegurança; estabeleceu uma premissa.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Já estava
encerrando minhas considerações, mas nilo posso furtar-me ao
prazer de ouvir V. Ex•
O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- V. Ex• não vai querer
acabar com o direito de a Polícia deter e prender. As prisões ocor·
rem, também, em regime de absoluta normalidade democrática. Nos
Estados Unidos, estudantes são presos, e na França foram presos
milhares e milhares; é a lei, e o interesse nacional, às vezes, assim re·
clama. Isso é uma função policial, que se desdobra em duas ativi·
dades: a atividade cautelar e a atividade punitiva. De modo que seria
interessante que procurássemos, antes de condenar essas detenções,
saber os motivos. Lembro-me de que um Deputado Federal protes·
tau, certa vez, contra a prisão de um estudante de curso superior, no
Rio de'Janeiro. E aqui, no Congresso, esse parlamentar protestou e
pediu informações. Sabe V. Ex• o que este estudante tinha feito? Era
um terrorista, e, hoje, encontra-se no Méxic ... , uum desses depósitos
de cassados. Foram dados os esclarecimentos, e note-se que esse
estudante foi para o exterior como imposição para libertar o Embai·
xndor dos Estudos Unidos. Então, foi uma limpeza geral, no Pais,
quando cerca de oitenta pessoas foram embora, como pagamento do
resgate. E sabe V. Ex•, repito, o que este estudante de curso superior
tinha feito? Havia colocado uma bomba dentro de uma bola de fute·
boi e deu a uma criança pura brincar. Este episódio é conhecido do
País todo. O estudante deu um artefato como uma bola e a criança
brincando, a bomba estorou: ato de terrorismo. De modo que é pre·
ciso saber, primeiro, por que houve a detenção. Nilo é o parlamentar
se armar de prevenção e dizer que toda detenção, toda prisão viola a
ordem jurídica e legal, reflete um clima de insegurança. Porque
insegurança estou encontrando em V. Ex•, que ni\o conhece o meti·
va. Então, V. Ex• só teria o direito de tecer considerações de ordem
crítica depois que eu trouxesse as informações para V. Ex• e estas
nilo fossem satisfatórias, e nilo, agora, protestar contra prisões quem sabe- do interesse da segurança da fam!lia goiana. Então, o
melhor - e reconhecemos cm V. Ex• o espirita de formação
democr(otica, de um homem tolerante, de espírito público, de
confiabilidadc nu uçi\o das autoridades- seria aguardar um esclare·

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eu me referia à
detenção de seis sccundaristas, na semana anterior, que, presos na
Polícia Federal. Sr. Presidente, depois de lá ficarem por nilo sei quan·
to tempo, depois de terem os seus pais aflitos percorrendo as ruas c
procurando ter noticias, foram soltos, esses estudantes, com pedidos
de desculpa, porque nndu havia contra eles.
A pedagogia que advogo para tratamento com os estudantes
nilo é, evidentemente, a do nobre Líder do Governo, Senador Eurico
Rezende. Evidentemente que nilo vim a esta Casa dizer que os cri·
minosos devem ficar impunes. Os criminosos devem sofrer a ação da
lei, da lei justa, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Mas, da! a generali·
zar, a entender que a Polícia tem o direito de entrar em qualquer casa
c a qualquer hora, prender pessoas sem a menor explicação, c depois
de horas ou dias de interrogatórios constantes, depois de submetê-los
a vexames, soltá-los com pedidos de desculpa, evidentemente que a
autoridade que assim procedeu se exorbitou. Mas se exorbitou foi
exatamente porque nós temos, neste Pais, infelizmente, uma legisla·
çào de exceção que facilita o abuso.
Abusos maiores não se cometem, reconheço, é graças muitas
vezes ao equilibrio de muitas das autoridades investidas no dever de
zelarem pela segurança. O nobre Líder do Governo nilo tem o direito
de tentar confundir as coisas.
Fica, assim, Sr. Presidente, pela exigUidade do meu tempo, feito
o registro e aguardamos que o nobre Líder do Governo possa, dentre
cm pouco, nos dar as explicações aqui solicitadas, Muito obrigado.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, requeri·
menta que será lido pelo Sr. 1•-Secretário.
(;lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 396, DE 1977
Nos termos regimentais, requeiro que não seja realizada sessão
do Senado no dia 12 de outubro, dia consagrado à Nossa Senhora
Aparecida, Padroeira do Brasil, nem haja expediente em sua Secreta·
riíl.
Saiu dus Sessões, 10 de outubro de 1977. - Lourlval Baptista.
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o requeri·
menta.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
do.<. (PilUSU.)
Estio aprovado, com voto contrário do Sr. Senador Ruy Santos.
Em conseqUência da deliberação do Plenário, nilo haverá sessilo
do Senado nem expediente nu Secretaria, no dia 12 do corrente.

COMP.·1RECEM Mt1/S OS SRS. SENADORES:

pela Polícia Federal. E mais: c a Policia Federal levou aqueles
elementos, segundo V. Ex• informa, puro• o Butulhi\o de Infantaria
do Exército. Quer dizer, hâ pelo menos uma presunção de ato
relevante, que nilo pode por si só conduzir V. Ex• u formular criticas.

Altevir Leul- José Guiomurd - Helv!dio Nunes- Petrônio
Portcllu - Dinartc Mariz - Jessé Freire - Domlcio Gondlm Milton Cabral - Murilo Paruiso- Arnon de Mello - Augusto
Franco- Luit. Viana- Dirceu Cardoso- Eurico Rczende- Jouo
Calmon- Dunton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Cupanc·
ma - Otto Lchmann - Osircs Teixeira - ltul!vio Coelho- Mut·
tos Leão- Evcllosio Vieira- Lcnoir Vargas- Daniel Kriegcr.

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito a V. Ex• que
conclua seu discurso, ('lois seu tempo jf1 cstâ esgotado.

.O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- Está finda a Hora do
Expediente.

cimento c não, assim, nu cscuridi1o, ou pelo menos nn penumbra,
estar extraindo argumentos paroo criticar, a prior/, u medida udotuda
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Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item I
Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento lnterno), do Projeto de Lei do Senado no 40, de 1976, do Senhor
Senador Mauro Bcnevides, que dispõe sobre o processo de
r,scalizução pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do Poder Executivo e os da administração
indirctu, tendo
PARECERES, sob n's 214 c 598, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Justiça - I' pronunciamento: pela
inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senhores Sena·
dores Nelson Carneiro e Dirceu Cardoso; e 20 pronunciamento (reexnme solicitado em Plenário): ratir,cando o seu parecer

anterior,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. [o-Secretário.
~ lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO No397, DE 1977
Nos termos do art, 350, combinando com a alinea "c" do art.
31 O, do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do P;ojeto de Lei do Senado n' 40, de 1976, a fim de ser feita na sessão de 20
do corrente.
Saiu das Sessões, 10 de outubro de 1977.- Otto LehmannLázaro Barboza.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com a
deliberação do Plen:írio, a matéria figurará na Ordem do Dia da sessão do dia 20 de outubro.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 2:
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 125, de
1977, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que amplia os
efeitos da Lei n' 3.577, de4 de julho de 1959, para que a isen·
ção nela prevista alcance os sindicatos, nas condições que
especir,ca, lendo
PARECER, sob n' 557, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade
e injuridicidade.
O projeto constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo
sua votaçuo adiada por falta de quonun.
Em votaçuo o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.) Rejeitado.
A matéria será arquivada.
~o seguinte o projeto rejeitado:
PRO.IETO DE LEI DO SENADO N' 125, DE 1977
Amplia o• efeitos da Lei n' 3.577, de 4 de julho de 1959,
para que a Isenção nela prevista alcance os sindicatos, nas
condições que especifica,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A isençilo prevista na Lei n• 3.577, de 4 de julho de
1959, nplicu-se tumbórn às entidudes sindicais de categorias profis·
sionais que prestem assistência médica aos respectivos associados.
Art. 2• Esta lei entrurA cm vigor na data de suu publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrArio.
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3:
Votnçi\o, em turno único, do Projeto de Resolução no
82, de 1977 (uprescntndo pela Comissão de Economia como
conclusüo de seu Parecer n' 702, de 1977), que autoriza a
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Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul (PR) a elevar
em Cr$ 6.538.123,65 (seis milhões, quinhentos e trinta c oito
mil, cento c vinte c três cruzeiros e sessenta c cinco centavos)
o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 703, de 1977, da Comissuo:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade.
O projeto constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo
sua discussão encerrada e a votação adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.) Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 4:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n' 88, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n• 736, de 1977), que
autoriza o PROCAPE - Programa Especial de Apoio à
Capitalização de Empresas - Autarquia vinculada à
Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina - a
realizar operação de crédito de Cr$ 4.004.100,00 (quatro
milhões, quatro mil e cem cruzeiros), tendo
PARECER, sob no 737, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade.

A matéria teve sua discussão encerrada na sessão anterior,
tendo sua votação adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.) Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 5:
Discussão, em turno único, da Redaçuo Final (oferecida
pela Comissão de Redução em seu Parecer n' 695, de 1977),
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
no 109, de 1974 (n• 249-C/71, na Casa de origem), que
dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimentos de
ensino superior e de ensino profissionalizante do 2' Grau e
Supletivo, e dá outras providências,
Em discussuo a redução final. (Pausa.)
Nuo havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussuo, é a redaçuo final dada como aprovada,
nos termos do art. 359, do Regimento Interno.
A matéria vai à Cürnara dos Deputados.

fi a seguinte a redaçi\o r,nal aprovada
Redaçio final do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n' 109, de 1974, (n' 249-C/71, na Casa de
origem), que dispõe sobre os estágios de estudantes de
estabelecimentos de ensino superior e de ensino profissionalizante do 2' Grau e Supletivo, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i' As Pessoas Jurldicas de Direito Privado, os Orguos da
Administração Pública e as Instituições de ensino podem aceitar,
como estagiários, alunos regularmente matriculados e que venham
freqUentando, efetivamente, cursos vinculados à estrutura do ensino
público e particular, nos nlvcis superior, pror,ssionnlizante de 2o
Grau e supletivo,
§ I• O estágio somente poderlt verificar-se em unidades que
tenhum condições de proporcionar experiência prdlica nn linha de
formaçüo, devendo, o estudunte, para esse r,m, estar em condições de
estagiar, segundo disposto nu regulamentaçi\o da presente Lei.
§ 2' Os estAgias devem propiciar a complcmentaçi\o do ensino
e da aprendizagem a serem planejndos, executados, acompunhndos e
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avaliados em conformidnde com os currlculos, programas c culcndúrios escolares, u lim de se constituircm cm instrumentos de in·
tegruçào, em termos de treinumento prático, de aperfeiçoamento
ti:cnico-cuhurul, cientifico e de relacionumento humano.
Arl. 2• O estilgio, independentemente do nspccto profissionali·
zante, dircto e especifico, poderá assumir a forma de atividades de
••tensilo, mediante u participaçilo do estudante em empreendi·
mcntos ou projetas de interesse social.
Arl. 3• A realização do estágio dur-se·á mediante termo de
compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com
interveniéncia obrigatória da instituiçilo de ensino.
§ I• Os estágios curriculures serão desenvolvidos de acordo
com o disposto no§ 2• do urt. I• desta Lei.
§ 2• Os estágios realizados sob a forma de açilo comunitária
estão isentos de celebração de termo de compromisso.
t\rl. 4• O estágio não cria vinculo empregatlcio de qualquer
naturezu e o estagiário poderá receber bolsa, ou outra forma de con·
truprestação que venha a ser acordada, r.essulvado o que dispuser a
legislação previdenciáriu, devendo . o estudante, em qualquer
hipótese, estar segurado contra acidentes pessonis.
Art. 5• A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo
estudante, deverá COTllpatibilizur-se com o seu horário escolar e com
o horário da parte em que venha a ocorrer o estágio.
Parágrafo único. Nos períodos de fi:rias escolares, a jornada de
estágio será estabelecida de comum acordo entre o estugiário e u
parte concedente do est:'1gio, sempre com a intcrveniência da insti·
tuição de ensino.
MI. 6• O Poder E•ecutivo regulumentará a presente Lei no
prazo de 30 (trinta) dins.
Art. 7• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicuçào,
revogadas ns disposições cm contrúrio.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 6:
Discussão, em turno único, da Redação Final (apresentada pela Comissão de Redução em seu Parecer n• 693, de
1977), da emenda do Senado ao Projeto de Lei du Câmara
n• 16, de 1977 (número 3.332-A/77, na Casu de origem), que
altera dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971
(lei Orgânica dos Partidos Politicas).
Em discussilo a redução final. (Pausu.)
Não huvendo oradores, decluro·n encerrada.
Encerrada a discussão, é a redução final dada como aprovudu,
nos termos do arl. 359 do Regimento Interno.
A matéria vui à Câmara dos Deputudos.

lô u seguinte a redução final aprovada:
Redaçilo final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n• 16, dcl977 (n' 3.332-A/77, na Casa de origem).
EMENDA N•l
(Corresponde à Emendu n• I·CCJ)
Adite-se o seguinte parágrafo no art. 65 da Lei n• 5.682, de 21
de julho de 1971, referido no art. I• do Projeto:
"§ 7• A Comissão E•ecutiva comunicará, igualmente,
ao juizo, as razões do indeferimento, cabendo, por despacho,
uo Juiz Eleitoral determinur, ou não, a filiação, procedendo
como disposto no parágrafo anterior."
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 7:
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do
Semado uo Projeto de Lei da Câmara n• 11, de 1975
(no 1.006-C/72. na Cusn de origem), que declara o Pau-Brasil
{arvore macional, institui o Dia do Pau-Brasil, c d6 outras
providêncius, tendo

PARECER, sob n• 694, de 1977, du Comissão:
-de Redução, oferecendo n redução do vencido.
Em discussão o substitutivo do Senado, em turno suplementar.
(Puusa.)
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Nào hnvcndo quem queiru usar da palavra cm sua discussão,
declaro-a encerrada.
Encornada a discussão, é o substitutivo dado como aprovado,
nos termos do art. 318 do Regimento Interno.
A matéria vai ii Câmara dos Deputados.
f; o seguinte o substitutivo aprovado
Rcdaçilo do vencido, para o turno suplcmcntor, do Sub•tl·
rutlvo do Senado no Projeto de Lei da Câmara n• li, de 1975
(o' 1.006-C/72, nu Cnsa de origem).

Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Declaro o Pau·Bra•ll árvore nuclonal, Institui o Dia do
Pau-Brasil, e dá outra• provldênclus.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• lô declarada Árvore Nacional a leguminosa denominada Pau-Brasil (Caesalpiniu Echinata, Sam) cuja festa será comemorada, anualmente, no dia 3 de maio, data em que o Ministi:rio da
Educaçiio e Culturu promoverá campanhu elucidativo sobre u rele·
vância daquela espécie vegetal na História do Brasil.
Art. 2• O Ministério da Agriculturu promoverá, através de
seu órgilo especializado, o pluntio, cm todo território nacional, de
viveiros de mudas de Pau-Brasil, visando à sua conservação e distribuiçiio para finalidudes clvicas, devendo, uinda, ••pedir instruções
permitindo-lhe o corte e a industriulizuçiio com o dever da respectiva
replantação da própria espécie.
Art. 3• Estu Lei entra em vigor nu data de sua publicação.
Ar\. 4• Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está esgotada u maté·
riu constante da pauta.
Sobre u mesa as reduções finais dos Projetas de Resolução
n•s 82 e 88, de 1977, aprovados na Ordem do Dia da presente sessuo
e que, nos termos do parágrafo único do urt. 355 do Regimento
Interno, se nilo houver objeçào do Plenário, serilo lidos pelo Sr. I•·
Secretário. (Pausa.)
São lidos os seguintes
PARECER N• 778, DE 1977
Da Coml,.ào de Redação
Redaçilo final do Projeto de Resolu~iio n• Hl, de 1977.
Relator: Senador Danton Joblm
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• 82, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco
do Sul (PR) a elevur em Cr.S 6,538.123,65 (seis milhões, quinhentos e
trinta e oito mil, cento e vinte e três cruzeiros e sessenta e cinco centa ..
vos) o montante de sua dívida consolidada.
Sala dus Comissões, lO de outubro de 1977.- Adulbcrto Sena,
Presidente- Dnnton Joblm, Relator- Hclvldlo Nunes- Otto Leh·
mann.
ANEXO AO PARECER N'' 778, DE !977
Redaçüo final do Projeto de Rc•oluçiio n• Hl, de 1977.
Faço saber que o Senudo Federul aprovou, nos termos do
art. 42, inciso VI, da Constituição, c t:u,

, Presidente,

promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• . DE 1977
Autorizo a Prcfelturo Munlelpnl de Rio Rroneo do Sul, Es·
todo do Pnranli, o elevar em CrS 6.538.123,65 (seis mllhõos,
quinhentos c trlnhl e oito mil, cento c vinte c trê• cruzeiro•
••ntu c cinco centavo•) o montante de •ua dlvldn consolidado.

c'"''"

O Senado Federal resolve:
Art. I• f: 11 Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, Estudo
do Purunla, nos termos do art. 2' da Rcsoluçno n• Q3, do I\ de outu·

l
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bro de 1976. do Senado Federal, autorizada a elevar cm
Cr.S 6.53H.I23,65 (seis milhões, quinhentos c trinta c oito mil, cento c
vinte c três cruzeiros c sessenta c cinco centavos) o montante de sua
dívid:t consolidadn, a fim de que possa contratar empréstimo. junto
ao Banco do Estudo do Parunil S.A., na qualidade de ugcntc financci·
rodo Banco Nacional da Habitactio (BNH), destinado oo financia·
mente do projeto de obras de infra-estrutura visando ao controle das
inundações mt sede urbana daquele município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor nu data de sua publica·
çiio.
PARECER N• 779, DE 1977
Da Comissão de Redoçiio
Redução fino! do Projeto de Resoluçõo n• SR, de 1977.
Relator: Senador Helvidlo Nunes
A Comissão apresento a redução final do Projeto de Resolução
n• 88, de 1977, que autoriza o Progroma Especiol de Apoio à Capita·
Jização de Empresas - PROCAPE- Autarquia vinculado à Secre·
ta ria da Fazenda do Estado uc Santa Catarina, a realizar operação
de crédito de Cr$ 4.004.100,00 (quatro milhões, quatro mil c cem
cruzeiros).
Sala dos Comissões, lO de outubro de 1977.- Adalberto Seno,
Presidente- Helvídio Nunes, Relator- Danton Jobim- Oito Leh·

mano.
ANEXO AO PARECER N• 779, DE 1977
Redaçilo final do Projeto de Resolução n• 88, de 1977.
Faço sober que o Senado Federal oprovou, nos termos do art.
42, inciso VIII, da Constituição, e eu,
, Presidente, pro·
mulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1977
Autoriza o Programa Especial de Apolo à Capitalização
de Empresas- PROCAPE- Autarquia vinculada à Secreta·
ria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, a realizar opera·
çào de crédito de CrS 4.004.100,00 (quatro milhões, quatro
mil c cem cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. J• !; o Programa Especial de Apoio à Capitalização de Em·
presas- PROCAPE- Autarquia vinculada à Secretaria da Fazen·
da do Estado de Santa Catarina, autorizado a elevar, temporariamen·
te, os parâmetros fixados pelos itens 11 e III do art. 2• da Resolução
n• 62, de 28 de outubro de 1975, alterada pelo Resolução n• 93, de
li de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de realizar
uma operação de compra de ações de emissão da Alumfnio do Sul
S.A.,- ALUSUD- no valor de Cr.S 4.004.100,00 (quatro milhões,
quatro mil e cem cruzeiros), a serem subscritas por Investimentos
Brosileiros S.A.- IBRASA.
Art. 2• Esta Resolução entru cm vigor na data de sua publica·
ção.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, re·
querimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Sccretítrio.
São Iidos c uprovados os seguintes
REQUERIMENTO N•398, DE 1977
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn·
sa de publicaçuo, para imediata discussão c votação, du redução final
do Projeto de Resolução n'' 82, de 1977.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1977.- Ruy Santos.
REQUERIMENTO N• 399, DE 1977
Nos tormos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen·
sa de publicaçuo, pura imediata discussão c votaç11o, du redução final
do Projeto de Resolução n• 88, de 1977.
Suln dns Sessões, 6 uc outubrn de 1977.- Otulr Dccker.

O SR. PRESII>ENTE (José Lindoso)- De acordo com o voto
do Plcnúrio, passa-se à imediata apreciação das redoções finais.
Em discussi10 a redocào final do Projeto de Resolução n' 82, de
1977, anteriormente lidu. (Pausu.)
Não havendo quem queira discutir a matériu, vou submetê-la a
valas.
Os Srs. Senadores que oprovam a redoção final, queiram
permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em discussão a
redução final do Projeto de Resolução n• 88, de 1977, anteriormente
lida pelo Sr. I•·Secretilrio. (Puusa.)
Não havendo 4ucm queira uiscutl·la, passaremos à sua votação.
Em votoçào. Os Srs. Senodores que a aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada a matéria
constante du Ordem do Dia.
Hã oradores inscritos.
Concedo u palavra ao nobre Senodor Adalberto Sena.
O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Sejam os poucos palavras que vou pronunciar mais uma voz que
se ergue em favor dos funcionários públicos civis ativos c inativos,
prejudicodos pelos elaboradores e pelos executores do famoso, para
não dizer famigerado, Plano de Classificação de Cargos.
Quando digo, Sr. Presidente, mais uma voz que se levanta,
quero reportar-me, de modo todo particular, às vozes que se têm
levontado no Congresso Nacional. Ainda há poucos dias, aqui ouvi·
mos, a respeito, a palavra do Senador Nelson Carneiro trazendo ao
conhecimento da Casa reclamações de prejudicados, para as
providências que o Executivo se dignar tomar.
Mas, quero referir-nle a um protesto, a um conjunto de obser·
vações que foi feito há mais de um ano na Câmara dos Deputados e
diante do quol, infelizmente, os autoridades, principalmente o
DASP, parecem continuar surdas, a ponto de nada de positivo se
·saber de providências concretas, ou pelo menos de estudos em elabo·
ração, porn corrigir as falhas ti!o insistentemente apontadas.
Refiro· me ao que foi publicado no Jornal do Brasil, hâ quase um
ano, mo is precisamente a 8 de novembro de 1976:

"0 Presidente da Comissão de Serviços Públicos da
Câmara dos Deputados, Sr. Freitas Nobre (MDB - SP),
revela a insatisfação dos funcionários públicos, no que se refe·
re ao Plano de Clas,jjcação de Cargos (PCC), ressaltando
que, nas queixas, há dados bastante convincentes de que a
reclassificação está cheia de distorções e injustiças.
Esclareceu o Deputado Freitas Nobre que o recebi·
menta de cerca de 200 cartas diárias pela Comissão e o fato
de a correspondência do Presidente Geisel constituir-se, cm
sua maioria, de queixas dos funcionários, é a prova dessa
insntisfação e "o Governo tem que acabar com as injustiças
cometidas com o funcionalismo, pois, nelas estão as raizes da
subversão estimuladas pela revolta e insatisfação geral".
Erros básicos
Os erros do Plano de Classificação de Cargos basica·
mente silo: injustiças c distorções no enquadramento do
pessoal ativo, do disponfvel, do agregado, dos licenciados
para trntumcnto de saúde c dos servidores aposentados,
explicou o Presidente dn Comissão de Serviços Públicos.
Segundo ele silo inúmeras us reclamnçõcs de funcioná·
rios que tiveram seus ganhos sensivelmente reduzidos, como
foi o caso dos que trnbnlhnvam em portaria e os concursados,
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que 'om a aplicação do PCC, ficaram cm situação de infcrio·
ridade com reluçüo aos reprovudos no mesmo concurso, Por
c.1emplo os datiloscopistas do Ministério do Trabalho."
O Deputado Frciltls Nobre disse que tem recebido centenus de
queixas dos postulistas, do ;mtigo Departamento dos Correios c
Tclé~rufos.
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profundamente decepcionados com o Plano de Classificação de Cu r·
gos, que tem sido muito distorl!ido. Brevemente, vou fazer um exume

desse Plano. [)t.:stc feita, quero !.lar a minha solidariedade u V. Ex•
que cstú fazendo um discurso de muito interesse do funcionalismo. A
V, Ex• os meus rarabéns e :1 minha solidnricd:1dc,

F muis:
"Redução snlnrlnl

Os servidores civis dos Ministérios Militares que trabalhum nus fúbricas de munições e piquetes do Ministério do
Exército também foram injustiçados. Informou o Presidente
da Comissllo de Serviços Públicos que silo freqUentes as
rcclamuções daqueles servidores contra a redução salarial a
que foram submetidos eu não integraçüo no PCC. Há casos
em que os artílices esperam h!! 12 anos despacho de processo
definindo suas situações sem que haja qualquer solução. Por
exemplo o Sr. Paulo Alves Moreira, artf!ice de explosivos de
piquete do Ministério do Exército, aguarda desde 1965 a
definição de seu Processo n• 062.468/65.
"No caso do pessoal em disponibilidade, do agregado e
do licenciado para tratamento de saúde nilo são poucas as
injustiças verificns. Para se ter uma melhor visão do
problema é bom saber que o Governo colocou em disponibilidade 75 mil servidores que nilo quiseram optar pelo regime
da Consolidação das Leis Trabalhistas. Esta opção acrescentou o Parlamentar -juridicamente facultativa foi
na verdade um mecanismo de coação utilizado por muitos
órgãos. Os funcionários que não optaram foram colocados
no limbo do Quadro Suplementar percebendo vencimentos
congelados e ainda por cima com risco de serem
dispensados."
"Hoje" - afirmou o Deputado Freitas Nobre - "os
que se dispõem a aceitar a coação dos órgãos e procuram se
integrar no PCC têm que se se submeter a uma série de
desrespeitos pois, agora, regidos pela CLT, são dcmissfveis e
se nüo quiserem se sújeitar às disotorções facilmente silo
descartados". Como exemplo citou o caso de servidore~ que
trabalhavam na Estrada de Ferro Santos-Jundiaf e que após
serem absorvidos pela Rede Ferroviária Federal foram
sumariamente demitidos. Este caso está até hoje na Justiça
do Trabalho de São Paulo aguardando uma decisão daquela
Corte."
O Sr, Benjamim Farah (M D B aparte'?

RJ) - V. Ex• permite um

O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC) - Pois não, com
muito prazer.

O SR, ADAI.RF:RTO SENA (MDB - AC) - Agradeço n
V. Ex• essa contribuição, que uliús parte de quem tem autoridade
pura di1·la, porque todos aqui somos testemunhas do interesse de
V. Ex• pela causa do funcionalismo, sobretudo, pela caU<a dos
professores, esse outro grupo de funcion{lrios que tem sido muito
injustiçudo, mais até do que outras classes que estilo tumhém
reclamando.
Continuo, Sr. Presidente, a leitura de tópicos das declarações do
Deputado Freitas Nobre, nu qualidade de Presidente da Comissão
de Serviços Públicos, da Cümaru dos Deputados.
Quebra da hierarquia
"Outra falha constatada na Reclassificação de Cargos é
a quebra total da hierarquia, nnrmou o Deputado. "Quem
era chefe c se aposenta como chefe, ou quem atinge o nível fi.
nu! da curreira, passa a ter jus a proventos equivalentes ao inicial de carreira, o mesmo que percebem os servidores que es·
tão apenas começando,"
Ora, Srs. Senadores, faço, aqui, uma pausa para focalizar o fato
de que algumas carreiras do serviço público têm \'árias classes. Há
carreiras, por exemplo, como Técnicos de Educuçllo ou Técnicos de
Ensino, que têm duas classes apenas. De maneira que se um funcionúrio é aposentado na classe imediutumente inferior, à última ou
a penúltima- vamos dizer assim- ele ainda tem uma remuneração
sutisfatórin, mas, imaginemos carreiras que têm quatro classes. Digamos classe A, B, C e D. Pois bem, o funcionário que cstú na classe D
e que se aposenta já nessa classe, vui receber uma aposentadoria correspondente il classe A.
Ora, essa diferença é muito grande: é uma injustiça tremenda.
Mas, continuando:

"Nenhum servidor na inatividade poderá perceber mais
do que os que estilo em atividade". Com essa frase o Diretor·
Gerul do DASP lançou um desuno no qual anrmava aceitar
sugestões para uma aplicação do Plano de Classificação de
Cargos mais justa com relação aos inntívos, desde que se
considerassem os critérios observados na reclussilicação dos
servidores nn ativa.
Quanto ao assunto, o Deputado Freitas Nobre disse que
já sugeriu da tribuna uma fórmula que atende às condições
do desuno e ela nem ao menos foi considerada pelo DASP. ~
a seguinte n sugestão: o pagamento dos inativos deveria ser
feito não à base do nível inicial de carreira determinado pelo
PCC, mas tendo cm conta o nível c a posição do servidor por
ocasião de sun aposentadoria. Os indices de pagamento destes proventos, atingiriam o limite dos que são pagos aos
servidores utivos no mesmo cargo. Se hm1vesse algum excesso, el!! não seriu percebido pelo inativo,

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ)- V, Ex• cstã abordando
um assunto que 1: relativo aos funcionários. Quero dizer a V. Ex•
que jú ouvi grande parte do seu discurso c a sua oração é correta e
oportuna, pois está pugnando justiça em favor do funcionnlismo.
Realmente, há várias distorções e V, Ex• apontou muitas delas,
inclusive, àquelas relativas a funcionários com tratamento de saúde,
Há muitos anos apresentei um Projeto, que recebeu o n• 3.205, o
qual considerava como cfetivo exerclcio o tempo em que o funcioná·
O Deputado Freitas Nobre ra-. outras sugestões que me dispen·
rio se afastasse pura tratamento de saúde. O projeto recebeu pare·
so
de
ler ~ura nUa ser mais extenso, mas que traduzem outras que
ceres de todas as Comissões, e no dia em que ia ser votado em plcná·
rio, um Sr. Deputado apresentou emenda, voltando a proposição às têm sido fcitus constantemente nestn Cusu e nu Cúmnrn dos Deputa·
Comissões. Depois, com o movimento de 1964, o projeto, cm face da dos e, além de tudo, pela imprensa do Pais, ou ainda nesta rarta cor·
nova Constituição, ncou prejudicado. Posteriormente, liz vários respond~ncia dos interessadns,
démarches, conversei com diversas autoridades do DASP. Certa vez,
Desejo, ninda, como homcnag,em u um velho colegu meu do
tive a sutisfação de ver o meu projeto incluldo numa Mensagem que Ministério dn Educação e Cultura, ler aqui uma curta que dele reo então Presidente Médici enviou pura esta Casa. De maneira que cebi. nüo relo que clu exprimr.: como uma rcclumaçi\o ou rccriminu·
hoje essa matéria i: lei, proposta que foi pelo Presidente MC:dici, nos çUo pessoal, mas pelo que signilicn, realmente, como expressão de
termos do meu projeto. Outro assunto importante que V, Ex• ubor· uma situw;üo que abrange numerosíssimos servidores quc se cn·
da no momento é o que diz respeito aos inutivos, Estes estão centram cm idêntica situ;u;1"1o dentro dlls Ministérios f-ederais.
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"Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1977
Prezado amigo Dr. Adalberto.
Saudações.
Acuso o recebimento do telegrama que me foi enviado.
Muito obrigado,
Acredito que o Dirctor do DASP a essa hora deve se
.1char am:pendido da inj'ustiç11 cometidn contra os oficiais
administrativos.
Penso assim porque a consciência é um tribunal dentro
de nós mesmos; ela examina os nossos atas e aponta os nossos erros, quando existem.
Quem leu a Exposição de Motivos que submeteu à
consideração Presidencial o aumento do servidor público não
podia imaginar o que estuva reservado pura os inativos.
Nu referida Exposição o Diretor do DASP ressaltou o
interesse do Presidente quanto ao problema do aposentado.
No entanto, Dr. Adalberto, o artigo n• 27 do Dccrctão
reza caveira dos inativos, baixou todos para início de carreira, com exccção daqueles que figuram no recorte de O Ola,
que segue junto.
Como pode, Dr. t\dalberto, ser aprovada tal medida,
que feriu direitos inalienáveis configurados cm lei?
A propósito, quero ler para os Srs, Senadores este recorte de O
Dia, que é muito sugestivo, a respeito de um determinado aspecto
dessa injustiça que se cstã cometendo contra os inativos. Ouçam
V. Ex•s!
"INJUSTIÇA A CORRIGIR"
A Justiça continua a reconhecer o direito dos aposenta·
dos à paridade com os vencimentos dos efctivos. Jã ·houve
nove decisões no mesmo sentido. 1':: que o DASP foi injusto e
violento ao rebaixar os inativos para o inícío da carreira. As·
sim, igualou a todos, por baixo, com evidente violação das
normas do nosso serviço público. E o pior é que fez
discriminação, - para essa discriminação é que chamo a
atenção, particularmente, dos Srs, Senadores.
Os servidores dos Poderes Judiciário c Legislativo, do
Tribunal de Contas, do Ministério do Exterior- aqui estou
fazendo ressalva de vãrios servidores do Ministério do
Exterior- c do próprio DASP tiveram tratamento diferente.
Por que essa disparidade? Parece que o Governo deve rever
sua delibcrução, cx-ofncio, evitando que tenham andamento
milhares de açõcs judiciais. Não tem ju,tiõcativa o ato que
transformou um diretor·geral inutivo cm funcionário que in·
grcssa nu função para efeito de receber proventos. Afinal,
após trinta c cinco anos de trabalho~ cm cargos de responsabilidade, o velho deveria ser premiado e não punido, como
aconteceu, Evidentemente o DASP cometeu um grave erro,
que tem repercutido negativamente em toda a coletividade. E
seu enquadramento j!1 começou a ser corrigido pelos Tri·
bunais. Ser!1 possível admitir que se tenha de sobrecarregar a
Justiça com milhares de questões idênticas? A jurisprudência
firmada não chega para convencer a mcntulidade daspianu?
Então, resta apelar pura u Presidência da República, na certe·
za de que o assunto terú solução global e imediata. Afinal, só
os funcionários de alguns Ministérios civis sofreram rcbui·
xamento. Se para atender nos demais servidores há verbas
suõcientes, por que pura o grupo cm referência fultum os ne·
ccssúrios recursos? O Brasil nilo precisa de fazer economia
cometendo tal injustiça, Esse comportamento ni\o se condunu com us tmdições nucionuis.

Aqui cst(l retrutado mais esse uspecto de funcionários de outros
Ministérios, - uquclcs cujos processos foram exuminudos priori·
turiunu:ntc- onde muitos dcles fon1m beneficiados com aposenta·
daria c proventos iguais nos funcion(lrios cm atividude. Citam-se
aqui, tnmbém, o caso dos fundonúrios do Tribunal de Contas, do
Legislativo c do Judiciúrio c do próprio DASP. Ao fazer essas consi·
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deraçõcs tenho u espcr~mça de que ainda a\gumu coisa se possa fazer
cm favor desses prejudicados. O que é preciso, sobretudo, é ter t:m
vista esses aspectos de iniqUidade que se estão praticando e que estão
sendo levados uo conhecimento dos poderes púhlicos, atrav~s de
cartas, reclamações c pronunciumcntos no Congresso Nacional.
O Sr. Agcnor Maria (MDil aparte?

RN) -

Permite V, Ex• um

O SR, ADALBERTO SENA (M DB- AC)- Com muito pra·

zer.
O Sr. Agcnor M•rla (MDB- RN)- Senador Adalberto Sena,
realmente tem havido verdadeiros abusos contra o funcionário públi·
co federal. Quando transformaram o serviço público em companhias
de economia mista, a maiora dessas entidades procuraram ver nos
funcionários antigos um espinho na estrada desses novos órgãos, que
têm em mente apenas uma coisa: o lucro. Daí a postergaçilo da
maioria dos funcionários, principalmente, os funcionãrios do
DENOCS, dos Comias c Telegráfos, da Rede Ferroviária Federal;
enfim, são centenas de milhares de funcionários que dedicaram toda
uma vida ao serviço público e se viram, de uma hora para outra, mar·
ginalizados, jogados à sarjeta do sofrimento e do abandono, por
essas entidades que não querem ver nesses antigos servidores aqueles
que realmente levantaram o órgão em que trabalham e que sempre
produziram cm favor do País. Congratulo-me com V. Ex• dizendo
que acho muito oportuna a defesa do funcionário público, nesta
oportunidade. Muito obrigado.
O SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC)- Sou grato ao seu
aparte e quero esclarecer que V. Ex• tocou num dos pontos abor·
dados pelo Presidente da Comissão de Serviço Público, da Câmara,
que é, cxutamente, a queixa dos postalistas- que deixei de ler para
não ser mais extenso e que, por tratar-se de situação específica,
enquadrava-se cm generalidades, às quais já me havia referido. Mais
uma vez o meu muito obrigado pelo seu aparte.
Concluindo, Sr. Presidente, faço um apelo, desta vez dirigido,
também, ao nobre Lldcr da Maioria, que se acha ausente, no sentido
de que S. Ex• interfira, com seu prestigio, junto ao Governo para
que se leve ao conhecimento das autoridades, do DASP prin·
cipalmcnte, essas reclamações que, tão insistentemente, estão sendo
feitus aqui, para que alguma coisa venha a ser feita, ainda em tempo,
em benefício dos funcionários públicos prejudicados c, muito cspc·
cialmente, dos inativos, cujos clamores se vi:m traduzindo e conti·
nuam a traduzir-se mais angustiosos apelos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito
bem!. Palrnus.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausu.)
S. Ex' não cst{l presente.
Concedo a pulavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tendo, no dia 29 do més passado, feito, destu tribuna, um apelo
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República parn que nilo
permitisse que veto seu a dispositivo do Projeto de Lei da Previdên·
cia Privada viesse a causar prejufzo n milhares de servidores, estou na
obrigaçuo de aqui retornar pura aplaudir Suu Excelência que, através
de Mensugem enviuda ao Congresso Nacionn\, no último din 7, veio
atender uqucla reivindicação,
Quero me referir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, à Mensagem
que altera n redução do artigo 42 dn Lei n• 6.43S, de ll de julho des·
te ano. Pela altcn1çi'\o referida, licu assegurada, uos participnntes dos
fundos de pcnsilo fechados, jí1 existentes, imunidndc pcrunte ns limi ..
tuçõcs que a cituda lei criou, "desde que nilo supere 01 25% do valor
corrcsrondcntc uo teto de contribuiçi\o puru u Prc:vidi:nciu Socinl".
O envio dcs~c projeto, que certamente scrí1 urrovado pelo
Congresso, asscl!urando o principio do direito adquirido, fez justiçu
a milhares de dedicados servidores, principulmcntc de funcionários
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do Banco do Brasil c do Banco Central, que já se preparavam para
antecipar suas aposentadorias, a fim de não serem alcançados pela
injustiça dos dispositivos da nova legislação.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Senador, V. Ex• permite
um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com pra·
zcr, eminente Senador Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR)- I> bem oportuno o pro·
nunciamento de V, Ex•, que versa sobre uma matéria que foi objcto
de duas ou três intervenções nossas. Essa última mensagem presidencial, onde Sua Excelência o Senhor Presidente da República oferece
nova redução para o § 6• do art. 42, tranqUiliza a situação daqueles
que, a esta altura, já tinham condições de obter aposentadoria intc·
gral. Entretanto, para aqueles que, na época da vigência da lei, que se
dará a 20 de novembro deste ano, não estiverem com todos os direitos perfectibilizados, a lei prejudicará um pouco: ela dará aposenta·
darias proporcionais. Na sistemática atual as caixas de previdências
asseguram a complementação das aposentadorias, de tal sorte que o
funcionário não perca substância salarial. Em decorrência desta lei
haverá prejuízo para aquelas pessoas que, já agora, em razão deste
último projeto, não tenham assegurado tempo ou contribuição em
número razoável para aposentar-se. De sorte que a lei que cria a
Previdência Privada no País é de um alcance muito grande. Ela vai
regulamentar c disciplinar matéria de alto alcance social, num vasto
campo nacional, porque diz respeito à aposentadoria, sobretudo,
daqueles elementos da classe média que, ou não estão vinculados à
Previdência Social, obrigatoriamente, ou carecem de complementar
a sua aposentadoria. Então, pela primeira vez esta matéria é disciplinada. E se ela não o for com o rigor e a seriedade que reclama, correremos o risco de iniciar uma legislação, nesse campo, trazendo
problemas os mais sérios, os mais graves. E, em razão disso, temos
aqui no Congresso um projeto de lei, já aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça, prorrogando o prazo de inicio da vigência desta lei, a fim de que o Executivo tenha tempo razoável de meditar melhor sobre a sua regulamentação. De forma que me congratulo com
V. Ex• pela sensibilidade de ter tocado neste assunto, Mas, ainda ressalvo que, a despeito da boa-vontade do Executivo, o problema não
é ainda matéria de tranqUilidade, sobretudo para aqueles que já vêm
contribuindo para a Previdência Privada, 1?. bem verdade que tere·
mos a oportunidade de, aqui, emendar o projeto, se for o caso, para
evitar esses percalços. Mas o projeto cm si já não satisfaz comple·
tamcntc a ponto de haver uma tranqUilidade nesse setor. Em todo ca.
so, V. Ex• não pode deixar de merecer nossas congratulações.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito
grato a V. Ex•, eminente Senador Leite Chaves, pelo seu aparte c, como disse inicialmente, aqui abordei esse assunto no último dia 29 e
hoje, só podia congratular-me com o envio do projeto, no último di~
7, pelo eminente Senhor Presidente da República. Ouvi as ponderações de V. Ex•, agora respondo simplesmente dizendo que confio na
açilo do Governo, que não irá prejudicar ninguém e aquele que tem
os seus direitos adquiridos. Muito obrigado a V. Ex•
Com a iniciativa que teve o Senhor Presidente da República, evitou-se que, sob o patrocínio do seu Governo, se praticasse uma
injustiça que acabaria por refletir-se no ânimo d11quelcs que servem
ao País em selares fundamentais como o dos bancos oficiais.
Quero, assim, congratular-me com o eminente Presidente Ernesto Geisel pela prova de sensibilidade human11 e política que acaba de
dar, e com os que vila se beneficiar com 11 nova lei, vendo atendida
justa reivindicação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Braga Junior. {Pausa.)
S. Ex• nilo está presente,
Concedo a palavra ao nobre Senador Ev11ndro Carreira.
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Jú constitui uma verdade, um truísmo, um refrão, um lugar
comum, afirmarmos que o homem é um animal místico, por natu·
reza.
Poderíamos tecer inúmeras considerações em torno desta
assertiva. Seria o misticismo resultado da hcr11nça divina do homem?
Seria o misticismo um resultado congênito? Ou seria o misticismo
uma decorrência da vida cm sociedade?
Seriam digressões supérfluas, no meu entendimento. O fato é
que o homem ap11rcnta, o fato é que o homem denota, o fato é que o
homem afirma cssn vocação mística, o homem tem esses anseios
místicos, Caber-nos-ia apenas indaçar quais as razões desse
misticismo. Por que estaria ele inserto no homem? Porque o homem
divaga à procura de verdades que escapam ao cotidiano?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, também me parece que, nesse
terreno, não há muito o que discutir, pois uma verdade sobressalta.
Esse anseio, esse tropismo místico do homem decorre do simples fato
de ele cogitar que existe, como já dizia o nosso Descartcs:Ego cogito.
ego sum. Penso, logo, existo. Eu sou, porque cogito, porque penso,
porque existo, Só o fato de o homem existir, leva-o a essas divaga·
ções, a esses anelos, a essa vusca do seu destino cmpós o grande
cataclismo de transformação, que é a morte.
e, portanto, pacifica a conclusão de que esse anseio místico, o
caminhar incessante do homem, adivinhando, profetizando ou com
base na fé, decorre da incerteza do seu destino depois da morte,
Teria essa grande pergunta assoberbado a inteligência
bruxuleantc do nosso ancestral, diante do fenômeno estático da
morte? Teria ele se preocupado em encontrar uma resposta para
aquela incógnita terrível? 1?. claro, cm um lançar de olhos sobre os
rudimentos da Psicologia, que esse prato-homem teria caído cm
desalento, em desespero, à procura de uma resposta. E como a
inteligência lhe abria caminhos desconhecidos, é possível que o
homem tenha-se debruçado sobre o além-túmulo, criando fantasias,
que seriam nada mais, nada menos as religiões, resposta para a gran·
de pergunta diante do impacto da morte.
Foi, atê hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta procura
mística, e o encontro de respostas para as grandes perguntas, que
manteve o homem cm vida socictâria. O pensamento místico fez
nascer a primeira religião, quando o homem, pela primeira vez,
graças ao seu intelecto, criou arranjos c arabcscos, sutis, mesmo
fantasiosas, dentro do animismo e do fciticismo. Estava ele assim se
consolando, dando resposta aquela grande pergunta que o
angustiava, um alento à incerteza ~o futuro que viria após o choque
da morte. Desde então, até os albores do método e~pcrimcntal na
Ciência, inaugurado por Francis Bacon, no século XVII, vem o
homem encontrando consolo na religião, que tem sido a resposta
para a sua grande angústia perante a morte, porque não hã maior do
que essa incerteza.
O que será o fenômeno da morte? Será uma continuidade ou o
fim 11bsoluto? E as religiões têm confortado c consolado o homem
11través dos tempos, mas 11 Ciência, com o Renascimento c a criação
do método e~pcrimentul, de que a verdade se situaria, única c cxclusi·
vnmente, diante da hipótese, experiência c contra-experiência, pôs
por tcrr11 todo o acervo de pens11mcnto místico que o homem acumu·
laru através dos milénios. 1?. o método científico que foi ganhando
terreno, puulatinamente dizimando todos os nirvanas, os vahallas,
os édens c os paraísos~ até que, no século XX, cm pós n Primeira
Guerra Mundiul, 11 Ciência 11tinge o seu grande patamar, já com o
conhecimento do microcosmos e 11 ampliuçilo do macro. Nada mais
existia cm nenhum paraíso, até o nos d11 Igreja Católica tinha sido
derrub11do, Deus puss11ra 11 constituir uma dúvida, como a Primeira
C11usu, a obrigar o pensamento dialético n ir além, c 11 duvidar da sua
própria existência. E foi mercê dessa nova cultura, desse novo esta·
menta, que as gerações do upós n Primeira Guerra Mundiul foram
forjadas mercê de umu culturu materiulistn, mercê de uma cultura
cientiõstu, mercê de uma (mica crcnçn: nquilo que o lnboratório dizia
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ou negava, Mus o método científico não sabia nem poderia antever
que, nessa devastação que ele provocava no pensamento religioso da
Humanid<tdc::, provocariit um vazio na psique humana, provocaria
um v{tcuo no psiquismo do horncm. E sem conhecer os resultados

desse vazio c st:m ter nvalindo us resultantes desse v{u:uo, que
redundaria no esvaziamento da mente humana, sem o pensamento
místico, provocou uma hecatombe psíquica nu Humanidade, Pois o
pensamento humano, u mente humana, é daquela espécie de terreno
que não pode ficar vazio.
O vazio deixado na mente humana com a devastação que a
cit:ncia provocara, derrubando todos os tótcns e todos os tabus que o
pensamento religioso criara, abriu caminho, Sr. Prcsidcn~e c
Srs. Senadores, para que esse vazio fosse ocupado pela loucura ou
pelo desalento total, pela descrença total. E i: justamente nesse terreno vazio, nessa seara fértil, aberta pelo pensamento cicntílico, que,
ao dizimar os tótcns c os tabus do homem, nada colocou em seu
lugar. E o último dos grandes iconoclastas, que foi Augusto Com te,
percebera isto no fim da sua vida, quundo tentara criar a religião da
Humanidade. A sua religião da Humanidade era, nada mais e nada
menos, uma tentativa de recompor o que a ciência havia destruída. A
sua religião da Humanidade era um mea culpa, que ele passara a
rezar. porque o Positivismo fora, inegavelmente, a última pá de cal
no pensamento mistico da Humanidade.
E ele, para se redimir, tentava criar a religião da Humanidade,
mas não possuía os dotes do profeta. Ele era apenas um arremedo e
fracassou.
E, hoje, vemos desesperançados, esse terreno vazio que a ciência
deixara na mente do homem, quando dizimara o pensamento religioso, ser ocupado pelu droga, pelo vício, pelo crime, pelo terrorismo e
pela marginalidade.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o fenômeno de expansão dos
tóxicos no mundo não tem outra explicação senão neste cscorço que
acabamos de fazer, a respeito do comportamento do pensamento
cionlítico, diante das crenças, que acalentávamos como explicação,
como consolo, como consolo mesmo; eram aqueles tótcns, eram
aqueles tabus, eram aquelas crençus, eram aqueles altares que nos
mantinham no equilíbrio mental. Eu ciência soberbamente não entendeu que, ao destruir esses valores, teria de colocar outros no lugar. Porque a mente humana não poderia ficar vazia, sob pena de ser
ocupada por pensamentos aventureiros, por idéias aventureiras, por
inclinações aventureiras c perigosas. E, uma delas, o tóXico.

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muitu
honra, nobre Senudor Luiz Cavalcante.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Fico sempre embevecido, meu ilustre colega amazônida, quando V. Ex• abre o seu verbo, verdadeiramente singular, e se entrega a estas divagações de ordem mistico-cientincus. Digo divugações porque, confesso, não
acompunl1o na plenitude o pensamento de V. Ex• Mas, meu nobre
cole~a. quero dizer que cu, pessoalmente, sou um muniqucfstn, pois
vivo torturado ~:ntrc essn coisa que se chnmu bem e mal. E, portanto,
vivo tambóm oscilando entre Platão e Aristóteles- o primeiro, que
dizia que tudo se pnssa de conformidude com uma vontude superior;
c Arlstótdcs, puru quem tudo se passa, simplesmente, por obru e gruçu do acuso. Portanto, vivo numu incessante procura de Deus. E me
consolo com meu ilustre homónimo de um olho só, uquele fenomenul Cnmõcs, que diziu: "O que i: Deus ninguém entende, que u tunto
u pen~mnt:nto humano não se estende". Isto é grande consolo pura
mim. Mus, ugoru, voltnndo uo final de suus considerações, eu tumbt:m sinto esse vazio u que V. Ex• se refere, mas nilo sou levado uos
tó.1icos. Não por ser hom, mus porque já sou um homem nu orla dos
setenta nnos. que se prepura puru o Grnnde Encontro. De quulquer
maneirn, n ral:tvra de V, E."'.•, essas suas divuguções, se numcnturn n
minha perplcxhh.tdc, dih)·me lamhém um momcntánco consolo, uma
csperun~·a de que um diu cu o verei.
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador Luiz Cavalcante, talvez poucos poderiam me npurteur com tanta
propriedade, pois o aparte de V. Ex• encerra o entendimento perfeito da minha mensagem, a compret:nsào absolutn da minha mensa·
gem. V. Ex• 6 um dos que foram elaborados neste cuido de cultura
cuja predominância é o tecnicismo científico que veio a partir de
1914. Tulvez V. Ex• tenha escapado, por condições sociais, por condições ambientais que o orientaram paru uma outra válvula de escape, como poderia ser o diletantismo, o estudo, u perquirição, a indagaçilo. No entanto, aqueles que constituem a maioria dos habitantes
deste Planeta nem sempre dispõem de uma ambiência familiar, de
condições propícias para que não viceje a dúvida desalentadora que
os encaminha para o tóxico, para o alucinógeno, onde eles se realiznm, onde eles se encontram, pois essa dúvida é natural do homem, é
natural do homem esse anelo de procura da causa primeira.
A Ciência destruiu esses valores místicos que explicavam u
razão dessa dúvida. Precisamos repor as coisas nos lugares.
Precisamos situar o carro do homem novamente no grande trilho do
pensamento místico. Precisamos de uma nova religião, cê esta a luta
que trava a Igreja Católica com o seu ecumenismo. O ecumenismo
da Igreja Católica é, nada mais nada menos do que a procura de um
ecletismo que venha satisfazer essa nngústia, essa carência.

A· verdade inconteste, meu ilustre Senador Luiz Cavalcante, é
que não podemos negar o evolucionismo, porque ele é Ciência pura.
Nilo podemos negar a base do pensamento Darwianiano, de
Spencer. Não podemos negar que há uma evolução. Os elos fósseis, o
próprio levantamento genealógico do homem, o próprio estudo da
embriologia dilo mostras de que a vida intra-uterina não é nada mais
nada menos do que uma síntese de Ioda a evolução do homem, desde
quando fora protozoário, desde quando fora unicelular.
Ora, se há um evolucionismo, se a natureza se arrumou durante
milhões c milhões de unos, bilhões de anos - a origem da vida no
Planeta Terra talvez tenha dois bilhões de anos ou mais -desde a
primeira célula, do primeiro coacervato, da primeira substância
protêica que flutuara no primeiro pântano, no primeiro oceano, atê
hoje, fica comprovada a teoria da evolução, de que houve um
evolver, de que houve um evoluir. Por que então esse evoluir iria
parar com o homem? Porque o homem seria a última coisa? Nilo
seria um raciocínio aristotélico? f'ão seria pensar como pensava
Ptolomeu, que a Terra era o centro do Universo, porque na Terra
hnhituva o homem? Se o homem era a coisa muis rerfeita, se em
torno do homem girava tudo, então também devia girar o Universo
em torno da Terru, que ora a morada do homem. Todo o Universo
deveria girar em torno du Terrn. Era um pensamento geocêntrico,
ptolomítico, <tristotélico. E depois Copérnico provou que o
geocentrismo era um erro da lógica, porque nem tudo que í: lógico é
verdadeiro, e provou que esse raciocinio lógico estava errado. O que
hnvia era um heliocentrismo, o Sol é que era o centro do nosso
sistemn planetúrio. A Terra girava em torno do Sol.
Ora, se há uma evolução. por que vamos pensar agora, já no
limiar do terceiro milênio, que o homem é u última coisa, que o
homem é o fim dn esculu evolutivn'! O homem pode ser o fim de
escala fitozoolôgica, o homem pode ser o ilpice da escala zoológica, u
úllimu coisa que u Biologia pôde fazer. Mus, depois'! Nilo será a
morte :tpcnns um fenômeno de pnssugcm, um fenômeno de
tr:msmigraçào, um fenômeno de evolução? Nobre Senador Luiz
Culvucunte, V. Ex•, como estudioso, sabe que todos os fenômenos
de passagem nu natureza sào fcnõmenos de hecatombe, são
fenômenos de cutnclismo, são fenômenos de cntástrofe. O prórrio
renômeno da hidrólise. Nuo se consegue a hidrólise sem umu
l:orrentc elétrica, sem urnu faíscn.
Então, é perfeitamente ruiOÚ\icl, é cicntinco, que hú umu
evolução, que h!t um prosseguir em pós a morte. A morte nilo é 11
última coisa. Cabe a nós, aos homen~. dcst:nvolver um lccnici:-amo de
acorc.Jo com as r.:ondiçôcs nnturais c hiológ.icnl'l que tenws paru esse
cm:ontro l..:'l.lm o uhsnluto, com u vcrdudc.

,,
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Permite V. Ex• um

O SR. EVANDRO CAllREIRA (MDD - AM)- Com muita
honr" notrc Senador.
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Confesso que não queria
interromper o discurso de V. Ex•, pois que apresentava uma scqUên·
cia de idéias tua perfeitas c com tal encadeamento lógico que não
comportaria uma intervenção. Eis que V. Ex• chegou, num
momento do seu raciocínio, com pensamento que se coaduna com as
minhas idéias, aliás adquiridas de estudos biológicos. V, Ex• afirma
que a evolução é um fato, Aliás ninguém contesta. Nenhum cientista
contesta que a evolução seja um fato, A dúvida é sobre a maneira
como se deu essa evolução. Daí as várias teorias, algumas caducas na
atualidade, mas ainda admitidas nas suas novas formas:
neolamarchismo, neodarwinismo, evolucionismo, etc. Concordando
- penso eu - com o seu pensamento de que a idéia de Deus c a
própria religião não excluem o evolucionismo, recordo·me de ter
lido, num livro do Professor Almeida Júnior, confissão de que o
Papa, se não me engano o Papa Leão XIII, já houvera aconselhado
aos católicos não contestassem mais o evolucionismo. como
primitivamente o faziam, porquanto a idéia da evolução já se tornara
incontestável. E Sua Santidade dizia: a evolução é um fato que a
Igreja tem que admitir, mas com a única ressalva: essa própria
evolução se deu não pelas forças cegas da natureza, mas também
pela vontade de Deus,
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Muito
obrigado, ·nobre Senador, V, Ex• ao trazer o pensamento de
Leilo XIII, nos arrima c nos ampara, inegavelmente. O comporta·
mento da Igreja Católica -aliás, de todas as Igrejas e de todas as
religiões, com exceção de algumas religiões orientais, com base no
Budismo - era justamente o de negar o evolucionismo, Porque o
evolucionismo se contrapunha à idéia de Deus, quando, em verdade,
é como V. Ex• muito bem aifrmou: o evolucionismo confirma a cxisténcia de Deus, o evolucionismo prova a existência de Deus, prova
que o homem caminha para o grande encontro, o encontro com o
absoluto, o encontro com Deus.
Agora, este caminhar é que pode ficar ao sabor do nosso arhrtrio, do nosso alvcdrio. Nós é que decidiremos, na proporção cm que
desenvolvermos um tecnicismo ou mantivermos a vida no Planeta
Terra, enquanto esta nave espacial que é o Planeta condicionar a vida do homem a ponto de ele prosseguir com o seu evolver tecnológi·
co, mas não no sentido da autodestruição, da autofagia, mas no senti·
do da procura de Deus, da procura da grande incógnita.
Lógico, claro, que esta força- para nilo cairmos no refrão usemos um eufemismo, a grande força cósmica - essa grande força
cósmica quando arrumou as leis naturais, ela as arrumou para que
fossem obedecidas, porque essas leis nada mais são do que atributos
seus, reflexos seus, da sua existência; as leis naturais são a prova da
existência de Deus.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita
honrn, nobre Senador Benjamim Farah.
O Sr, Benjamim Farah (MDB- RJ)- Estou acompanhando o
seu raciocinio metaNsico. Não é fácil acompanhil·lo, porque V, Ex•
estú colocado em esferas muito altas, Mas, quero afirmar a V, Ex•
que estou gostando. Quando V, Ex• fala cm, "arrumou" as coisas
através de leis, V, Ex• quer dizer que quem arrumou a casa foi Deus,
não é isso'?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatnmente.
O Sr. Benjumlm Farab (MDB - RJ) - Muito bem. Então
V, Ex• me faz tirar duas conclusões, A primeira, que o mundo segue,
nuturulmcntc, as leis da Física ...
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Mas que silo
de Deus.
O Sr. Benjamim Furab (MDB- RJ)- ... c essas leis fazem com
que a Terra faça o seu giro em torno de si, cm torno do Sol, c
muntenhn a sua posição no sistemn planetário. O homem cstfl
desarrumando n casa, por duas razões; primeiro: ele estâ querendo
mudar, digamos, alterar essas leis através de certas explosões atõmi·
cas, que vila fazer uma desarrumação na casa. E cu não sei qual será
a conseqUência disso. O grande pavor da humanidade, hoje, é a
bomba atômica, que pode acabar com milhões de criaturas em poucos minutos, c pode, também, deslocar a Terra do seu próprio eixo,
conforme afirmação de inúmeros tisicas c, portanto, pessoas
categorizadas. Portanto, o homem está desarrumando a casa através
de certas medidas, tais como as explosões atómicas. Segundo, o
homem se divorciou de Deus. O divórcio, aliás, está muito cm moda,
O homem se divorciou até de Deus, e quer resolver os problemas da
humanidade através da força, Fica fazendo pesquisas aqui, ali, acolá,
cm toda parte, na busca de armas fort(feras, cada vez mais modernas
e, entre elas, a própria bomba atômica, Então, se nós queremos resolver os problemas através de bomba atômica, nós não vamos
construir, vamos destruir. A casa continuará mais desarrumada
ainda, podendo até ser derrubada. Eu ncho que a coisa principal,
agora, é o reencontro do homem com Deus. V, Ex• vê que até
aqueles que não têm féjâ começam a procurar um encontro com essa
força sobrenatural de que V, Ex• fala com tanta propriedade e com
tanta sabedoria. Estas as considerações que eu gostaria de inserir no
seu brilhante discurso, que está, realmente, empolgando o Senado da
República.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Muito
obrigado, nobre Senador Benjamim Farnh.
Inegavelmente o desitferarum do homem é esse encontro com
Deus; isso está dependendo de nós outros e como prova irrefutável
do que V. Ex• acaba de dizer a respeito das perturbações que
provocaram, estão provocando e podem provocar as detonações
atõmicas, cito um exemplo, a mais humilde e comezinho de perturbação no equilíbrio da vida, no planeta em que habitamos, porque ou·
tros planetas existem com certeza. tão habitáveis quanto este. Não
pense o homem que não serú capaz de se autodestruir. Não! (; bem
possível que a humanidade desapareça num cataclisma atômico.
Isso não significa grande coisa nu ordem de Deus, porque outras
humanidades existirão, em outros planetas, gravitando cm torno de
outros sóis, que nilo serão de quinta grandeza, como o nosso, mas,

talvez, até, de primeira grandeza, estrela de primeira grandeza, de
muito maior magnitude que o nosso Sol. O que somos nós? Uma
humilde poeira. Existem bilhões de galúxias, cada uma com quin·
tilhões de estrelas. Hoje jú se admite que, pelo menos, existam cerca
de dois bilhões de sistema planetários. Então a Terra é o único a
conter vida'? Não! A vida pode ter acontecido cm outro planeta.
Mas, eu quero trazer um exemplo ...
O Sr. Benjamim F11rah (MDB - RJ) - Então, Deus é bem
muior do que NC possa pensar. Quunto está cm SUUS mr10S!
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Não tenhn
dúvida. Ele é incompreensivcl em termos de circunvoluções ccrchruis. O homem não tem capacidade neuronal. Os ncurõnios do
homem nUa silo capuzes de apreender u imagem de Deus. Nós o
conhecemos ntravés utributos; sUo, justamente, us leis naturais, a
sinfonia universal, a cxistênciu de florcstu de cstrelus.
O Sr. LulzCavulc•nte (ARENA- AL)- Permite V. Ex• mais
um npurlc, nobre Senador Evundro Carreira?
O SR. EVANDRO CARREillA (M DB - AM) - Pois nilo.
Mus, untes de conceder o upnrlc, que muito nos honrn, no nobre
Senador Luiz Cnvnlcuntc, quero trazer :1 Cusa um exemplo. 1:: o cnso
dos borrifudort:s, esses que aspergem desodorantes, detergentes,
perfumaria, de um modo gerul. t\quelc g.Ú!oo que permite u vo\utizuçilo é muito leve, entUo, ele tcnd~o· H subir cu uting.ir u cstrutosferu. I!
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uma camadn que está acima de toda a atmosfera. Lú existe uma
camada de ozônio, um gús que protege n tcrru dos raios ultrnviole·
tus, rnios que o sol emite, que <IS explosões solares cm1tcm cm grunde
quantidade. Pois bem, essa camada defende o planeta desses raios. E
o homem u está destruindo. Teremos que, dentro cm breve, começar
a produzir ozônio e leva-lo para lá, porque estaremos sujeitos ao cân·
cer da pele, provocado por estes raios.
Esse exemplo foi para mostrar que o nobre Senador Benjamim
Faruh tem toda a razão. Não é preciso nem uma descarga atômica,
não é preciso nem uma explosão atômica; basta todos nós nos
municiarmos de um borrifador, de um detergente, de um .rpraypara usar a linguagem americana, como é mais conhecido - e sair..
mos aspergindo este g(ls para acabar com a humanidade, para dcs·
truir a humanidade, ou, então, devastarmos, destruirmos as flores~
tas, c estaremos, também sujeitando o homem à sua destruição total.
Mas, ouço agora o nobre Senador Luiz Cavalcante, com muita
honra.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL)- Permita-me nobre
colega voltar às minhas torturas, voltar ao Manique!smo, ao bem e
ao mal. Aliás é lícito que os católicos façam isto. Foi Santo Tomás de
Aquino quem descerrou as portas da investigação aos católicos.
Antes de Tomás de Aquino, a razão era escrava da fé. Depois dele,
inverteu-se: a fé é escrava da razão. Isto é, só devemos acreditar
naquilo cm que haja razão para acreditar. E fico perquirindo as ra·
zõcs. Falou V. Ex• na evolução das espécies. E quem duvida que a
vida começou com um isolado protozoário? Que foi se multiplicando
e deu nos mamutes, nos dinossauros, até chegar uo homo sapiens de
hoje. Mas quando, nesta lenta evolução, nasceu o bem c o mal? Por·
que no começo tudo era voracidade, tudo era inconsciência. Quando
nasceu o bem c o mal? O bem e o mal também não evoluem? Sem dú·
vida a escala do pecado hoje, do homem do Século XX, não é mais
aquela do homem do primeiro século, nem serl1 aquela outra do ho·
mem do século 200, nem do século 2.000. Haverá variações. Então, o
bem e o mal não são absolutos? Acho, portanto, meu nobre colega,
que a grande definição que, no fundo, é uma enorme indefinição,
ainda está com ele, com o homem de um olho só, aquele que disse:
"O que é Deus ninguém entende, que a tanto o pensamento humano
não se estende", Oxalá que um dia eu O entenda. Muito obrigado,
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre
Senador Luiz Cavalcante, V. Ex•. também, com seu pendor místico
c religioso, que se percebe nas próprias indagações, nos leva a outros
terrenos, a outras senras. Mas, nobre Senador, talvez nós estejamos
nos encaminhando para esta moral definitiva a universalização do
homem; Mc'Luhan, com a sua teoria da aldeia global, de interna·
cionulismo, as comunicações que tornaram tudo muito mais rápido c
muito mais perto. Hoje, o planeta já se reduz a um espaço de
segundos: cm segundos podemos estar em toda parte, através da
televisão.
Conseguiu u telcvisilo agarrar o momento inapreensível, aquele
instante fugidio, que o poeta, que todo artista sonha em materializar
nu te\u, mt pedra, na prancheta, nu poesia, no som, nu sinfonia, e que
a telcvisilo reulizou. Hoje nós temos o passado nas mãos; hoje nós po·
demos ammrar o passado porque podemos filmú-lo, gravú-lo. Quem
sabe, nohre Senador! Se nós urdirmos um cuminho perfeito: um cnminho ohedicnte u essns leis naturais; um caminho que fique sohre o
dosscl du certeza de umu vida futuru, da certeza da existência dcssu
força cósmica, puru aonde nos dirigimos, No dia em que tivermos
umn moral com base nessas bnlisns c nesses purümetros saberemos
definir o bem c o mui, nobre Senador. Nilo sabemos hoje por isto,
porque estamos divididos. Cuda meridh1no c cudu puralclo comporta
umu moral e umu ética, um direito, umu justiça. Mus, no dia que nós
nos conscientizurmos de que este plunetu e.xiste ni\o puru gáudio do
homem, mns sim pura esta força que vem evoluindo, estn energia
sutil que começou com o primeiro proto7.ollrio, naquele primeiro hast<mete, naquele primeiro mitocôndrio do ní1ch:o celular, j(J rcsponsú-
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vel pela sensibilidade da primeira célula, jâ respomável pela emissão
dos rrimeiros pscudópodos, dos primeiros movimentos ciliares, pela
própria fugocitosc, relu própria alimentação du célula, aquele germe
de neurónio, de célula nervosa. Será que ar não está esta energia?
Será que estn célula não elabora esta energia sutil, que vem cvoluin·
do e que.' co.mo disse V. Ex•, primeiro foi unicelular, depois, plurice·
lular; pnme~ro, verme; depois peixe; depois réptil; depois mamffcro;
c, chegou o momento em que entre o antropóide c hominfdco houve
a passagem: a célula nervosa, essa energia sutil, sob o toque- quem
sabe- de forças oriundas da própria grande força cósmica, passou a
elucubrar, passou a pensar, passou a raciocinar, passou a ter inteligência, a estabelecer a relação entre fenômenos c a tirar conclusões,
Porque este é o grande aforismo da inteligência; é a grande
afirmação da inteligência e do raciocfnio; é a capacidade de descobrir
relações entre fenômenos, relacionar fenômenos.
Quando o homem, quando o Pithecantropus Erectus, o homem
de Ncandcrthal, o homem de Cro-Magnon, conseguiu elucubrar, estabelecer a primeira relação entre fenômenos, surgiu a inteligência,
E, essa inteligência, hoje, nos diz que o nosso caminho não é o caminho da destruição, não é o caminho do ególatra, não é o caminho do
geocentrismo, não é o caminho de Ptolomeu, de que a Terra era o cen·
tro de tudo. Não, talvez nós nada signifiquemos. Outras civilizações
superiores e inferiores, também, existam espalhadas pelo cosmos.
Quem sabe se esse toque de inteligência dado naquele pithecantropus
não foi dado por um ser vindo de outro planeta? Quem poderá nos
afirmar? O fato é que o homem precisa ir ao encontro de Deus. O ho·
mem precisa deste reencontro. Ciência, modus in rehus. A Ciência deve ser usuda como técnica para o encontro com o absoluto, nunca como desencontro para desafiar o incognoscível e o indecifrável.
Mas, Sr. Presidente, o tempo se esvai. E estas idéias me surgiram
diante do jornal que li, do din 4 deste mês, Jornal de Bra.rilia, um suei·
rn. um editorial de responsabilidade do jornal.
Está assim escrito:
"BASTA
O tóxico está corroendo a estrutura da sociedade brasileira. Os últimos ucontecimentos policiais no eixo Rio-São
Paulo evidenciam a existência de uma extensa rede de tráfico
de drogas no Pais, montadu nos moldes da Máfia italiana e
da sua sucursal americana conhecida como ..Cosa-Nostra"

Crimes como o ass<ISsinato de Cláudia Lcssin Rodri·
gues, das meninas Arucelli e Ana Lídia, e de Angela Diniz, en·
tre outros, são apcnus a ponta visível de um enorme /ceherg.
A elucidação desses crimes não basta. t;; preciso que o
aparelho policial mergulhe mnis fundo, erradicando de vez a
causa deles, esse câncer que corrói as bases da sociedade bra·
silcira, comprometendo uté o futuro do País.
Conforme assinala um delegado carioca, como toda ati·
vidade, o trúfico de tóxicos buseia·sc no tripé produtor-intermediário-consumido r.
O qut: se tem verificado ati: ugora é a repressão de uma
das pontas, cxutamcnte u mais expostn, a dos consumidores.
Como eles silo muis nemerosos, a sua prisão apenas engorda
as estatísticas policiuis, mas nüo solucionam o problema.

f: preciso que hnjn n concentração de todos os esforços,
a fim de errndlcur a produção e a comcrcinliznçào. Se ambas,
ou uma dus duas, dcixan:m de existir, ni\o h:1verá consumidores parn rechear us holsas dos murginnis do tóxico.
f: preciso que esse enorme iceht•rg sejn destruido pcln base. 11 lim de sulvm u socicdude desse mal que utinge u todos di~
rctn ou indiretnmente. f: chcgudn a horn de dur um basta defi·
nitivo t1 itH.iCistriu do tóxico."
(J.Br. 04/10/77.)
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E no Jomal do Bra.1il do dia 9 do corrente, nós encontramos a se·
guinte notícia, por demais auspiciosa:

DEPUTADO PEDIRÁ À CÂMARA
PROGRAMA CONTRA AS DROGAS
O Deputado Miro Teixeira solicitará amanhã, em nome
da Liderança do MDB, a instalação de uma Comissilo Espe·
cial da Câmara que traçará um programa de combate no uso
e tráfico de entorpecentes, baseado nas conclusões u que chc·
gou um grupo de parlamentares do Congresso norte·americu·
no.
O parlamentar numinensc pedirá também que o Govcr·
no crie um órgão especial que funcione como coordenador da
repressão de tóxicos em todo o Pais, mobilizando todo o PO·
tencial policial, quer seja da área federal, quer estadual.
A Propost•
Um estudo do Sr. Miro Teixeira sobre o problema de tó·
xicos no Brasil surgiu u partir da afirmação do Sr. Egon
Frank, pai de Michel Frank, de que o Pais tinha 8 mil quilô·
metros de fronteiras- o suficiente para que seu filho pudes·
se deixar o Brasil. Para ele, caso não fosse o trabalho da im·
prensa, o caso Cláudia Rodrigues ainda nilo estaria esclarc·
cido.
O Sr. Miro Teixeira quer, entretanto, que a Comissão
Especial da Cf1mara procure esclarecer também "certas qucs·
tões nebulosas que culminaram com a morte da menina Ana
Lídia, em Brasília; Aracclli, no Espirita Santo; c Cláudia Ro·
drigues, no Rio. IÕ claro que em todos esses crimes houve o
uso de tóxicos, mas nada ainda foi esclarecido".
O Deputado emcdebista propõe também um contuto
com Congressistas de paiscs latino-americanos onde é maior
a produção de tóxicos, para que lá eles se dediquem u um tra·
bulho idêntico ao que será feito no Brasil, para um combate
eficaz ao uso e tráfico de entorpecentes. Nos Estados Unidos,
n Comissão do Congresso trabalhou durante 26 meses e, para
o seu funcionamento, contou com verba superior a 4 milhões
de dólares.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc. Fazendo soar a
campainha.)- Nobre Senador, :1 Mesa lastima comunicar a V. Ex•
que seu tempo está esgolado.
O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Sr. Presidente, agrndeço a orientução c peço que soja inserto no meu discurso o
restante da reportagem, que é: um documentário scrifssimo pedindo à
Nação que, uo inv~s de se preocupar com o estudante secundaristu;
ao invés de a polícia usar toda sua parafcrnáliu pura coibir munifesla·
ções estudantis, deveria debruçar-se sobre esse mui maior que i: o trá·
fico de entorpecentes, quando uma autoridade boliviana chegou a de·
cla;ar que o Brnsil i: a encruzilhada dos tóxicos no hemisfério, partin·
do daqui todo o tóxico que alimenta os Estados Unidos e a Europa.
Aqui é: uma espécie de plataforma de lançamento da cocafnn, da
heroína c: da maconha.
Pedimos ils autoridades brnsileiras que tomem uma providi:ncia
com urgênciu: que toda a múquinu policial que foi montada pura ncu·
bar com a subwrsàn- graças a Deus- que seja posta, agora, a serviço da lutu contra os tóxicos, contra os ~.-ntorpeccntes c que tome
providêncius, principalmente, censurando a tch:visilo - as crianças
estão u mercê, ils 19, 20, 21 horas, de programas de propugnndu do
fumo c do úlcnol: í: muitn hacana umu caipirinha com vodca "ni\o sei
Ue que": c apresentam uma mnçn muito redonda, numl\ praia, uma
criunça que quer hrincar, ludo isso, cm torno do vod~:a c du cai pi ri·
nha. t: preciso que o Governo, uo invés de ccnsurur-nos utruví:s de
umn "l.d Falc;to", pnr oca..,iiio de difundirmos o pcnsurnento políti·
Ç(l hrasilciro, lizc~sc censura dessa propaganda ncrundn do fumo, do
{dconl, do lt'nko.
Era u que tinh<~ a di/L'I', Sr. Presidente. (Muito hcm! Palmas,)
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. EVAN·
DRO Ct!RREIRA EM SEU DISCURSO:
BASTA
O tóxico está corroendo a estrutura da sociedade brasileira. Os
últimos acontecimentos policiais no eixo Rio - São Paulo cvidcn·
ciam a existência de uma extensa rede de tráfico de drogas no Pais,
montada nos moldes da Máfia italiana c da sua sucursal americana
conhecida como ucosu-Nostra''.
Crimes como o assassinato de Cláudia Lessin Rodrigues, das
meninas Aracclli c Ana Lidia, c de Ângela Diniz, entre outros. são
apenas a ponta visfvcl de um enorme iceberg.
A elucidação desses crimes não basla. IÕ preciso que o aparelho
policial mergulhe mais fundo, erradicando de vez a causa deles, esse
câncer que corrói as bases da sociedade brasileira, comprometendo
ató o futuro do Pais.
Conforme assinala um delegado carioca, como toda atividnde, o
tráfico de tóxicos baseia-se no tripé produtor-intcrmediârio-con·
sumidor.
O que se tem verificado ati: agora é a repressão de uma das
pontns, cxatamente a mais e~posta, a dos consumidores. C?mo cl~s·
são mais numerosos, a sua prtsào apenas engorda as estatfsttcas poh·
ciais, mas não solucionam o problema.
iõ preciso que haja a concentração de todos os esforços, a fim de
erradicar a produção e a comercialização. Se ambas, ou uma das
duas, deixarem de existir, não haverá consumidores pura rechear as
bolsas dos marginais do tóxico.
" preciso que esse enorme iceberg seja destruido pela base, a fim
de salvar a sociedade desse mal que atinge a todos dircta ou indirc·
lamente. "chegada a hora de dar um basta definitivo à indústria do
tóxico.

POLICIA PERDE ELO DA DROGA
AO APURAR CRIMES
Desde 1974, quando uma jovem de 16 anos, Sheila Fares, foi
encontrada morta num apartamento do hotel de Silo Conrado,
depois de ler tomado uma dose excessiva de cocaina, até esta sema·
na, quando a atriz Scarlct Moon foi presa no elegante restaurante
Antonio's depois de oferecer entorpecente a um promotor, a policia
do Rio esteve diante de pelo menos 15 casos notórios de tráfico de
drogas. Cada um teve suas caracterlsticas singular, mas todos
liveram um resultado comum: foram suficiente para desbaratar uma
parte relevante da rede de tóxicos existente na cidade.
A cocaina, lançada no Rio pouco antes do carnaval de 1972 a
preços convidativos, logo depois de um misterioso desaparecimento
da oferta habituul de maconha, trouxe pura o noticiário policial
personagens que habitualmente estariam acima de investigações
rotineiras. Uniu duas ricus herdeiras, aeromoçns, jovens aventurei·
ras, um cabeleiro de grande hotel, um jovem milionário e, compre·
c:nsivclmentc, quase uma dúzia de bolivianos.
Corrente Purtlda
Clnudin Lcssin Rodrigues morreu na companhia de Michcl
Frank. Nuo se sabe, porém, quem fornecia a cocalna das festas que
ele oferecia cm seu apartamento. Sheila Fures morreu por colapso,
provocado pela droga. Ni\o se snbc, porém, quem lhe deu cocalnn.
Sueli Vilar Perciru, uma jovem estudante, foi achada morta cm 1974
a poucos metros de distância da pedra em que apareceria agora
Claudia Rodrigues. Sabe-se que ela safra de casa no Fiut vermelho de
Ramon Moreira Rivera Filho. Achou-se o Fiai (no mar), mas até
hoje ni\o se sabe onde estl1 Ramon, que, conforme se descobriu nu
invcstiguçilo, seria trancante de drogas. Gabriellc Dnyer, jovem
alcmil que vendia jogos de gumuo cm Búlios, depois de ser envolvida
nn aurétila de cocalna do caso Angclu Dinil, teria caldo de uma pc·
dru. Nuo se sahc onde ela estó. Nem se sabe o que pode contar sua
amiga Mercedes Velluncda, únicn testemunha de sua hipotética que·
da, que estít hoje nu Argcntinu.
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Em 1973 foi achada nua e morta nu Bnrru du Tijucu umu francesa naturalizada americana de nome Marcc\le Bergren, Agora, acredí·
tu-se que ela seria Naru Maria Cray, uma ex-aeromoça ligada de alguma maneira a grupos de traficantes. Hú urna semana está presa a
aeromoça Maria Adi:lia Bandeira de Mello Braga, apanhada u caminho de um avião da Air Frunce com 300 gramas de cocaína. Segundo
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piam policiais. O aparecimento de Michel Frank, com todo o seu
aparato de defesa, sua fuga c a sensação de impunidade com que se
movimentou, começou a permitir u ligação do problema das drogas
com a marginalizaçuo de freqUentadores da alta classe média da
cidade.
Enquanto a polícia investigava o caso Cláudia, soube-se que a
sua vcrsrio, ela mantinha um esquema autônomo de tráfico de dro- jovem Denise Martins fora seqUestrada cm Copacabana c seus captores exigiram CrS 50 mil como resgate. Semanas depois descobria-se
gas.
Bastaria um só caso desvendado pura que pelo menos uma parte que tudo nüo passara de uma trama de pessoas ligadas à droga,
da rede fosse presa. Em diversos episódios a polícia conseguiu levar valendo-se da dependência de Denise, neta de um grande exportador
as investigações ati: o nível das pequenas quadrilhas de traficantes. de café. Nu semana passada, lnger Hach Ferreira, uma velha seNos últimos dois unos u Delegacia de Entorpecentes deu 67
nhora dinamarquesa e mãe de um diplomata brasileiro, matou-se
flagrantes de tráfico de quantidades consideráveis de cocaína. Num com um tiro na cabeça, aos 76 anos, ao saber que sua neta Suzana
deles a droga cru guardada dentro de casas de marimbando, num
Ferreira de Melo, de 22 anos, fugira para a Alemanha com as jóias c
pacato sitio dos arredores do Rio. Mesmo assim, nenhum dos gran· o dinheiro da família, num montante de Cr$ 3 milhões. Ela teria
dos controladores da rede já foi atingido. Pouco se sabe, por exem- sido induzida à fuga por um traficante seu amigo.
Assustada, a rede do tráfico pode estar às vésperas de uma perseplo, a respeito de um estranho Pedro Rodrigues, o Pedro Véio,
suspeito de coordenar o tráfico entre Rio, São Paulo c Campo guição eficiente da polícia estadual c federal, além da possibilidade
de entrada no circuito dos órgãos de informação do Governo. Caso
Grande.
isso aconteça, é de se supor que ela possa sofrer um abalo semeA Fonte
lhante, no mínimo, ao maior já sofrido: o que se seguiu à prisão do
As mais diversas denúncias já demonstraram que a cocaina bandido Cabcção.
Para contornar o rigor das investigações, os grandes traficantes
consumida no Rio i: fabricada na BoHvia e no Paraguai, seguindo
uma rota de falta de policiamento que permitiu, por exemplo, a pas- dispõem de diversas alternativas, entre as quais a concentração das
sagem de Che Guevara de São Paulo até Santa Cruz de la Sicrru, pas· · suspeitas sobre pessoas influentes, lugares influentes, artistas c
sando por Corumbá, na época em que era o homem mais procurado jovens.
por todos os serviços secretos do mundo.
CASO CLÁUDIA LEMBRA SHEILA
Poucos foram, nos últimos anos, os casos de operações
Em julho deste ano, Cláudia Lessin Rodrigues, de 21 anos, saiu
conjuntas das polícias dos dois países que trouxessem resultados
cfetivos. Só recentemente, quando o Presidente boliviano Hugo de casa à noite e não voltou na manhã seguinte. No dia 8 de abril de
Banzer esteve em Brasília, assinou-se um documento pelo qual as 1974, Sheila Fures, de 16, também. Ambas foram mortas. Cláudia,
duas nações terão cm suas embaixadas funcionários encarregados de segundo o Instituto Módico Legal, por estrungulamento. Shcila,
segundo sua mãe, diante do corpo, também. Ati: hoje se discute se
repressão ao tráfego.
Já está estabelecido que a cocaína, trazida da Bolívia ou do Michel Frank, o primeiro suspeito do caso Cláudia, esganou a jovem
Paraguai, i: guardada no Rio c cm São Paulo cm lugares seguros, ou a viu morrer por um colapso provocado por droga. Hoje não se
quase sempre nos morros ou nas áreas de grande marginalidade. discute mais o caso Sheila Fures, assim como não se fala do homem
Graças a essa distribuição, na qual as partidas são divididas em que a levou ao Hotel Recreio da Gávea. onde, sobre uma cama. seria
porções menores, os grandes traficantes trabalham sobretudo na encontrada só e morta.
O laudo cadavérico de Sheila informa que ela foi morta por uma
coordenação de pequenas quadrilhas que recebem a droga sem saber
dose excessiva de cocaína. No entanto, durante todo o ano de 1974,
quem a manda.
Os garçons da Lanchonete Ryck's que funcionava no Lcblon, foram consumidas energias c investigações para se chegar a um só
por exemplo, nada sabiam a respeito de fregueses que chegavam ao ponto: a descoberta de seu acompanhante. Mais precisamente, a
balcão com estranhos pedaços de papel. Eram senhas de traficantes, confirmação de que o acompanhante era, na verdade, o primeiro
prontos para dar diferentes explicações. o· chileno Mario Alfonso suspeito: o bicheiro José Venerando Pestana, ou Bebei.
O inquérito da morte de Shcila Fares foi conduzido pelo delegaPecchini Gil, preso cm companhia da atriz Scarlct Monn, tinha
consigo uma pequena balança de pressão, Esse mesmo instrumento do Mário César Fernandes, atual dirctor do Departamento Geral de
pode servir para a divisuo de partidas de cocaina, vendida Polícia Civil.
Três dias depois do sepultamento, estava estabelecida a seguinte
habitualmente cm pacotinhos - papelotes - de cinco gramas, por
Cr$ I mil (o mesmo valor da aposta que o cantor Enrico Grossi foi versão: Shcila entrara no hotel com o bicheiro e morrera pela dose da
pagar a Michel Frank na noite da morte de Cláudia Lcssin). Serve, droga. Sérgio dos Santos, personagem conhecido na Zona Sul como
porém, acima de tudo, para o comércio de jóias, atividadc a que Serginho do Pó, informava que os vira juntos.
Suspeitou-se de um namorado, passou-se a suspeitar de um jóPecchini Gil se diz ligado.·
Casos como o da estudante do Fiat vermelho ou o de Shcila quei, e dai se foi até a outro bicheiro. O principal acusado, Bebel, foi
Fures, bem como o da misteriosa francesa, jamais levaram a à policia com advogado, depôs c desapareceu por meses. Disse que
ninguém. Casos como o de Cláudia ou o da atriz Scurlet Monn nunca vira Sheilu.
Em seguida, apareceram nomes de outros traficantes. Cnrlinhos
parecem l•var a algum lugar, mas nuo vüo longe, De todos os episó·
Fuscílo
c Jimmy. Enquanto um detetivc era afastado, a 15• DP pa·
dias mais conhecidos, só um, o do traficante Cabeçilo - Milton
Gonçalves Tiugo- levou ao que se pode chamar de uma rede, Seu rou a investigação. Um mês depois, nada huvia de novo.
Finalmente no dia 23 de maio começaram a aparecer us testemuprocesso indiciou 80 pessoas, entre as quais estavam 33 policiais
civis, oito militares, dois funcionários da Justiça e quatro ex- nhas decisivas: Bebeltinhu sido visto com Sheila nu noite cm que ela
policiais. Cabeção continua preso mas, de certa forma, suas morreu. A testemunha cru o recepcionista do hotel que desaparecera
denúncias servi rum pura que se descobrissem fatos do seu nlvcl pura dias depois da morte da jovem.
Seis dias depois o Delegado Mário Ci:sar Fernandes informou
baixo. Paru cima, pouco progresso se fez.
que nílo pediria a prisílo preventiva de Bebei pois o laudo técnico
O Choque
mostrava que ela morrera pela dose da droga achando mais adequado
indiciá-lo,
Até o caso Clitudia Rodrigues o Rio de Janeiro estava habituaE01 dezembro de 1974, jil reaparecido, Bebei depôs nu H• Vara
do a entender a questuo do trãfico de drogas como uma atividude de
rnnr.uinais nu qual frcqtlcntcmcntc eles se mntuvnm c às vezes corram• Civel. Disse que nílo levou Sheila para o hotel, ni\o usa entorpecen·
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tes, não é bicheiro, mas motorista c, por não ter inimigos, não tem
sequer a quem atribuir u acusação de que tivesse algo a ver com o
caso.

As Dúvidas
Este caso, muito semelhante em certos aspectos ao de Cláudia
Rodrigues, parece ter acabado onde começou, com n morte de uma
menor num motel de alta rotatividade, por uma dose excessiva de
cocaína.
Gravitaram em torno das investigações diversas pessoas acusa·
das de traficarem droga nu Zona Sul, nlí:m de bicheiros. No entanto,
o aspecto que o caso tem relacionado com entorpecentes não serviu
para permitir uma investigação mais profunda. Assim como no caso
CI!IUdia, ela seria possível desde que a pessoa que lhe dera cocaína
fosse transformada no fio da meada.
EXPLOSÃO CASUAL REVELA LABORATÓRIO
Em abril de 1976 a polícia do Rio chegou à primeira refinaria de
cocaína encontrada nos últimos anos. Achou-se porque o boliviano
John Melgard Lloras cometeu a imprudí:ncia de acender um isqueiro
no quarto em que a coca era refinada com a ajuda de produtos quími·
cos innamáveis.
Como o pó branco que í: vendido nos papelotes deve ser extraí·
do das folhas da coca, as refinarias são, sem dúvida alguma, o centro
nervoso das malhas das redes de tráfico de entorpecentes. Afinal, í:
delas que saem ou são desdobradas as grandes quantidades de tóxico
e aqueles que trabalham nessa complexa operação sabem, cm geral,
quem paga a manutenção da refinaria e quem recebe o produto. São,
portanto, informantes privilegiados.
Autônomos?

A destilaria que a má sorte dos traficantes entregou à polícia per·
mitiu a captura de seus quatro administradores, todos bolivianos.
Como tinham sofrido queimaduras na explosão, foram descobertos
em diversos hospitais. Achou-se até mesmo o provável chefe da qua·
drilha, Antonio Ivo Carlonga. que não resistiu aos ferimentos e cn·
trou com nome falso no Hospital do Andaraí. Foi identificado, antes
de morrer. pelo delegado Elcio Campelo, atua I diretor do Dcparta·
menta Geral de Investigações Especiais.
Num processo extremamente rápido, todos foram condenados,
a pena:; que vniiaram de um u cinco anos. No entanto, nada se sabe
do que foi descoberto em função da prisão dos bolivianos.
A biografia de Carlongu, contudo, sugere que
cilmentc era autõnomo, Já fora preso num ônibus em
com cocaína na mala e já fora condenado pela Justiça
ra, mutiluru e atirara num rio um rival de comércio.

o grupo difi·
Mato Grosso
porque mata·
Na época cm

que Carlongu chegou a Maricfl, em cinco dias, morreram cinco

traficantes nu rc:giào.
Sugeriu-se à i:poca que Carlonga fosse o Chefão. Soube-se tam·
hém que havia outra refinaria em Jacarepaguá, abandonada quando
se rrcfcriu opcrur cm Muricá.
Foragidos
A explosão da refinaria e a prisão simultânea de quatro trn·
ficuntcs podcrin ter levado as investigações a localizar negociuntcs
envolvidos acima c abaixo da refinaria. Carlongu dificilmente tru·

bulharia sô com essa refinaria c ainda mais dificilmente seria um
autónomo, ati: mesmo porque passava longos períodos nn Bolívia.
Não se sabe de nenhum desdobramento desse caso. Alguns dos
em rregados dn refinaria jú devem ter deixado u prisão e dentro de
pouco tcmro, todos csturlío livres. Não fon1m achados, até hoje,
dois rarcntcs de Carlonga, Rute c Petronn, que conseguiram fugir.
Admitiu-sr.:, a certa itltura, que houvesse umu ligação entre a fumrlin
Carlonga r.: o trulkantc Cabcçiio.
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TRAFICANTE ENVOLVE EM
SUA REDE41 POLICIAIS
Na manhã de 29 de abril de 1975, um grupo de policiais nlcdn·
çou, no bairro do Turiaçu, o mais notório traficante de drogas da Zona Norte, Milton Gonçalves Tiago, o Cebeçào. Horas depois, com
dois tiros de calibre 45 nu barriga, o intestino perfurado cm 30 lugares, ele chegava, com poucas chances de vida, ao Hospital Carlos
Chagas. Antes de o dia terminar, admitiu-se a hipótese de ele ser
morto dentro do próprio Centro de Tratamento Intensivo onde estava internado. Por decisão do Secretário de Segurança, General
Oswnldo Inácio Domingues, o traficante era levado, dias depois,
debaixo de forte protcção, para o Hospital Central do Exército.
Cabeçào controlava a distribuição de drogas pelo morro do Faz
Quem Quer, cm Rocha Miranda, e boa parte da cocaína que circula
pela Zona Norte. Estivera preso e fora condenado a 12 anos de prisão. Graças a um oficio falso fugiu, reassumiu seus postos c, segundo
se suspeitou, teve uma briga com seu sócio, convencido de que, se
tendo viciado, atrapalhava o negócio.
Nem mesmo o caso Cláudia Rodrigues teve tanta repercussão
quanto a prisão de Cabeçào. Sua singularidade em rclnçi!o aos trafi·
cantes habitualmente capturados não estava apenas numa espécie de
superioridade no mercado, pois controlava uma central de distribui·
ção, mas, sobretudo, porque, mesmo sem denunciar de quem recebia
as drogas ou para quem as passava, denunciava policiais.
A evidência de que sua vida corria perigo foi admitida pelo pró·
prio Departamento de Polícia Federal que, em nota oficial, justificou
sua transferência para o HCE: levava "em conta diversas ameaças à
sua integridade lisica por meio de telefonemas anônimos" c dcmons·
trava interesse na sua "indispensável recuperação, considerada preciosa para a elucidação completa de fatos ligados ao tráfico de
entorpecentes".
·
Passados mais de dois anos, apurou-se pouco em relação ao
tráfico, chegando-se apenas a uma dezena de condenações, entre as
quais a do próprio Cabeçào. Dele, novamente, não se foi longe nem
na ampliação da descoberta da rede de distribuição, nem na identificação das fontes de suprimento. Vagamente, suspeitou-se mais uma
vez de uma boliviana que, uma vez mencionada, nunca foi relem~
brada.
Ao contrário dos demais traficantes, presos, Cabeçào passara
por uma investigação militar. Fora interrogado pelo Coronel Jorge
Correia, da Aeronáutica. Sabia-se, untes mesmo de sua prisão, que
denunciara ao Coronel os policiais que lhe vendiam os mais diversos
tipos de proteçilo, cobrando desde Cr$ 8 mil para não incomodá-lo
até CrS 30 mil para molestar c até mesmo matar quem o
incomodasse.
Preso no morro do Turiaçu e baleado por policiais da Delegacia
de Ipanema, Cabeçào, ainda no CTI, indagava: "Mas por que eles fi.
zeram isso comigo''?
O Coronel Jorge Correia jamais revelou publicamente as informações que lhe foram dadas por Cabeçào. Deixou as investigações
do tráfico e, apesar da insistência da imprensa pura que retorne ao
assunto, recusa-se. "Não trato mais desse assunto", disse rcccn~
temente no Jornal do Bra.<il, acrescentando que "isso já me deu muito
nborrccimento".
Anexo no inquérito especial que acompanha o caso Cabeçào há
um documento bizarro: uma caderneta com u contabilidade do trnfi·
cante. 1':: nela que estaria contabilizado o movimento de despesas
com a proteção que recebia de policiais.
Em mais de dois anos de duração, se o caso nilo regrediu,
também nilo progrediu. Em Juízo o traficante disse que nunca deu
dinheiro u policiais, assim como nunca se sentiu ameaçado por
qualquer deles. Esse depoimento foi prestado em junho quando foi
ao Foro. Nu ocasião, policiais impediram que ele fosse fotografado.
Só umu leituru paciente c atenta do inquérito onde estilo as de·
núncias e os depoimentos que envolvem 41 policiais, entre os quais o
dctetive Lincoln Monteiro, acusado também de ter integrado o
Esquadrão da Morte, poderia estabelecer as eventuais conexões do
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traficante com alguns policiais corruptos e a indu as hipotéticas Ji.
guçõcs entre esses mesmos policiais c a justiç.a sum{Jriu que se snbe
existir no mundo dos tóxicos. Umu dus dcnuncius que acompanham
o cuso, snhc-sc, é a de que por dinheiro Cnbcçiio podia negociar execuções de rivuis. Isso pode ser comprccnsfvel, att: mesmo porque
rivuis sempre h{l, uté porque, no dia seguinte à sua prisão, todos os
seus pontos de vendu de tóxico, que deveriam ter sido fechados, esta·
vam sob a jurisdição de um traficante conhecido como Grande. O
dono durou pouco. Atualmente há umu eleiç~o a tiros no morro do
Fn7. Quem Quer. A polícia espera o resultado para depois tentar
prender o vendedor.
Pelo menos um policial, o dctetivc Lincoln Monteiro, está em
disponibilidude, anos depois do início das investigações.
O depoimento prestado por Caherào à Justiça provavelmente
coloca sob suspeita todas as acusuções feitas com base cm suas cadcr·
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Lincoln Monteiro- já estuvo1 afastado dus atividudes de delega·
do quando foi preso.
Ouo- cnriocu, 40 anos, casado, preso também no Ponto Zero.
Funcioni1rio público estadual- agente Ja polícia judiciária (APJ)
há 16 anos.
Cluudlr- curioca, 37 unos, casado. Tamb~m APJ. est{t preso no
Ponto Zero.
Jaime- curioca, 44 anos, casado. Militar reformado do Corpo
de Bombeiros há 20 anos, está preso no Quartel da Praça da
Republica. Vlanlnha vivia com sua prima.
Agosllnho - baiano, 40 anos, casado. Era motorista do
Tribunal de Justiça. Em seu depoimento, no processo sobre Betlnho,
disse que há três anos foi "seqUestrado" em sua casa "por elementos
que se diziam da Polícia do Exército" e que o apontavam como uma
"pessoa que estivesse dando cobertura a Cabeçilo, Acrescentou que
netas ou confissõe!i anteriores.
foi acusudo no DOPS de receber CrS 80 mil por dia do traficante.
Augusto- Militar reformado do Exército.
O encerramento dcssu investigação, bem como seu resultado na
Roberto Malhclros, Dauro, Jorge e Edgard- todos APJ.
Justiçu servirá, sem dúvidu, puru idcntificur eventuais agentes
Quase todos os acusudos forum denununciados por Moacir
envolvidos na protcçuo ao tráfico, ou uinda pura desmascarar o que
pode tumbém ser umu trama de traficantes para desmoralizar poli· Ribas Gilberto, o Saul, ex-viciado em tóxicos que exercia a função
de informante de Vlanlnha. Em seu depoimento, ele acusa mais um
ciais.
De qualquer formu, o cuso Cabeçào, também inconcluso, ainda policial: Jorge Amurai, "lotado na 141 DP e que foi quem subiu ao
não levou a nenhumu dus duus possibilidades, uli:m de também nüo . Morro do Faz Quem Quer, local não pertencente à área de sua DP, e
ter permitido que as invcstiguçõcs chegassem a melhores resultados, ali bulcou o traficante Cabcçilo, retirando deste uma pistola 45, que
quer no sentido horizontul, pela prisão de distribuidores, quer no fora dada a ele, Cabeçio, por Vlanlnha". Acrescentou que "segundo
consta, tal tentativa foi com o objctivo de eliminar Cabeçiio pois este
verticul, pela prisão dos grandes fornecedores.
fazia menção de que iria acusar vários policiais, inclusive o próprio
O PROCESSO "CABEÇÃO"
Amaral''.
O processo a que Milton Gonçalves Thiago - o Cabcçào NO CRIME DO FIAT
responde na 23• Vara Criminal como chefe da quadrilha de tóxicos
SUSPEITO DESAPARECEU
do morro do Fuz quem Quer, cm Rocha Miranda, indicia mais 12
No diu 29 de janeiro de 1974 foi encontrado à altura da Reserva
ri:us. Destes, sete silo ligados a atividades policiais e judiciárias.
Biológica da Burra o corpo de uma jovem de 22 anos, Sueli Villar
São eles: os detetivcs lvônio Andrade Vianna Ferraz c Orlandi·
Pereira. Dias depois, achou-se submerso um Fiat vermelho, de pro·
no Mantovani; o delegado Lincoln Monteiro; os agentes de polfcia
priedude de Ramon Ricurdo de Azevedo Moreira Rivera, conhecido
judiciáriu Otto Correu de Mcllo e Claudir Monteiro; o sargento do
Corpo de Bombeiros Juime Martins Ferreira e o funcionário público
cm Bota fogo por seu envolvimento com entorpecentes.
Sabia-se que Sueli saíra com Ramon, e nada mais se soube, nem
estadual (motorista do Tribunal de Justiça) Agostinho Alberto
Senna.
dele.
Segundo a conclusão do inqui:rito policial, teria huvido um uci·
Outros Processos
dente e enquanto o corpo da jovem foi achado, o de Ramon teria
lvônio, o Vlanlnha, responde tambi:m a mais quatro processos
sido "devorado pela fauna marítima",
Uma complicação: o porteiro do pri:dio cm que vivia Ramon
no I• Tribunal do Júri. Todos eles envolvem, direta ou indireta·
mente, o nome e as atividudes de Cabcçilo. Num deles, o dctctive é garante que o viu na noite do dia 29 de janeiro. Como o corpo de
acusado de, a mando do traficante, ter assassinado Serglnho do Pó e Sueli foi achado na tarde daquele dia ele não poderia estar em Bota·
fogo à noite se morrera na v~spcra.
Pregulnho,líderes de quadrilhas de tóxicos rival.
Em outro, o detctivc é acusado, juntamente com lO policiais, de
NO CASO CLÁUDIA, SÓ O CORPO
ter assassinado, em julho de 1974, Gilberto Guimarães, o Betlnho,
APARECEU. A COCA!NA SUMIU
por "motivo torpe: desinteligência a respeito de atividades illcitas,
Desde o dia 24 de julho, quando foi encontrado sobre as pedras
relacionadas a tráfico de entorpecentes". Em quase todos os dcpoi·
da Avenida Niemeyer o corpo de Cláudi•1 Lcssin Rodrigues, de 21
mentes deste processo, Cabeçilo é citado.
anos, o cheiro da cocalna no Rio ficou mais picante. O que poderia
No processo sobre a morte de Betlnho, ulém de Vlanlnha; Otto;
Orlandino, o Dlno; Claudir, Jaime e Agostinho, estão denunciados o ter sido um caso tão misterioso quanto o da Fiat vermelha ou tão ba·
surgento da Polícia do Exérctio, Augusto dos Santos Bustos; c os nulizudo quando o de Sheila Fures, transformou-se num dos muis re·
tumbantes escândalos policiais da história du cidade.
agentes da Polícia Judicilriu Roberto Malhciros dos Santos, Dauro
A jovem era bonita, vivia em Copacubana, era irmi\ dn atriz que
de Oliveira Limu, Jorge Cardoso de Lima e Edgard de Oliveira.
levou puru o cinema a Garota de Ipanema, namorava um produtor de
filmes, Pedro Rovai. Estava, portanto, mais próxima do mundo
Quem é Quem
bonito da Zona Sul, que a desconhecida Shcila, que acompanhava
Vlanlnha - baiano, cusudo, 42 anos, era detetive lotado na
um bicheiro,
Delegacia de Tóxicos, No processo sobre u morte de Betlnho disse
Em três meses, cudu curiocu aprendeu um pouco de tráfico de
que conheceu Cabcçilo quando trubulhnva cm Rocha Miranda,
drogas ou de innuéncia, bem como de Medicina Legal, graças uo
como guarda du Polícia de Vigi\ánciu.
cnso Clúudia. Hipocondríacos ;.tprendcrum que existe umu mem ..
Dlno - carioca, desquitado, 35 anos, preso utuulmentc no
bruna subdurul, curiosos derum·sc a discussno de luudos técnicos de
Ponto Zero. ~policial há 15 anos, tendo trabalhado durante quatro
aut6psin c todos souberam que os relógios Monduinc sUo fabricados
- atê ser preso - nu Delegacia de Tóxicos. Em seu depoimento, dis·
por um sulço alto eculmo chamado Egon Frank.
se que nilo conheceu Cabcçilo, mas que subiu que o traficante atuavu
Além disso, de certa forma, cada um percebeu que, tendo des·
no Morro do Fnl Quem Quer, "onde estive umas 30 vezes fazendo
vcndudo
o crime pelu leitura do noticiúrio du imprensa, transror ..
nugmntcs de tóxicos'',

5560

Tcr~n-rcim

li

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçuoll)

mara-.. . c num dctctivc frustrotdo ao ver que a polícin não fnziu raciocí·
nios scml!llwntcs aos seus. Talvez por isso, quando a revista Ma"·
chrr1' c~tampou cm sua cHpa a fotografia de Michcl Frank debaixo
dn protcçào da handcira suíça, muitas pessoas sentirum n sensuçilo
de terem ~crdido uma batalha pmoal.
Retirando-se dn cnso a cutcdral de confusões que advogados,
suspcilos,trancuntcs, policiais cjornnlistas patrocinaram, o caso, no
t.:sscncial, p;:, ceia !'iimplcs c lógico.
/lmoc de Claudia lembrava-se que ela saíra de casa cm busca do
apartamento de um vago Michcl. Na noite seguinte, um operário de
obra da /lvcnida Nicmcycr, Luís Gonzaga de Oliveira, o !ndio, viu
um Brasíliu cstacionudo diante do penhasco onde se achou o corpo,
cnqunnto dele duns pcssn:1.~ pareciam tirar algo grande c pesado. Em
dúvida, anotou parte da placa do carro- 9504- deixando de escrever o prefixo alfabético.
Poucos dias depois o detctive encarregado do caso descobriu
que um Michcl Frank- tinha o Brasília SX-9504, Entrevistas sucessivas, contudo, levam a Secretaria de Segurança a arastnr o policial,
ucusudo de exibicionismo.

Michcl, contudo, aparece ao delegado Wunderley José da Silva,
novo encarregado do caso, no dia 17 de agosto. Tinha as miles feridas e uma explicação: Claudia estivera em seu apartamento do
Lehlon, dera alguns telefonemas e fora embora. Mas nilo sabia nem
dizia, lembrando que nunca tocara em entorpecentes.
Se Cláudia saíra do apartamento, o assassino estava de novo escondido entre a multidão. /lssim, com muitos outros depoimentos, o
inquérito policial não chegou a nenhuma conclusão até que se csgo·
tou o prazo c foi remetido à Justiça, com a solicitação de mais tempo.
B passivei que com mais tempo se pudesse chegar a um novo lia
da investigação. Michcl Frank, acusado pela imprensa como o principal suspeito, voltou à Delegacia por livre c espontânea vontade,
numa demonstração de sua vontade de colaborar. Soube, então, do
delegado Hclber Murtinho, que nada havia contra ele. Não estava
indiciado nem o seria, pois a policia entendia que não tinha dados
para fazê-lo.
E assim teria acabado o Caso Cláudia Rodrigues. Teria acabado
tão misteriosamente quanto o da Fiat Vermelha e tào simplesmente
quanto acabou o caso Shcila Fures.
Um erro, contudo, pós tudo a perder. O advogado João Batista
Magalhães, empregado do pai de Miehel, Egon Frank, fizera uma
reunmo cm um apartamento na Praia do Flamengo com um patolo·
gista, Domingos De Paola, c os advogados Evaristo de Moraes Filho
e George Tavares, durante a qual oferecera uma versão diversa da
que estuva aceita pela policia. /1 todos Michel disse que Cláudia
Rodrigues morrera cm seu apartamento, por uma dose excessiva de
cocaína. O laudo que dava como causa da morte um esganamento
mccúnico, porém, arastou da defesa de Michel os advogados e o pato·
losistn. Este n:solveu contnr o que ouvira.
Graças a De Paola, cuja identidade roi levantada em meados de
agosto pela revista Veja, o álibi de Michcl tornava-se insustentável,
pois mentira no essencial: Cláudia saíra de seu apartamento morta.
/1 primeira referência feita pela imprensa uo patologista roi insuficiente. Uma semana depois, já tendo prestado depoimento ao Promotor. De Paola deu longa entrevista à Veja, na qunl assumia a
responsabilidade pública da denúncia de que u família Frank, mentindo, iludira a policia.
Desde o momento cm que o patologista desvendou o mistério
do locul em que u jovem morreu, o caso transformou-se numa cspé·
cie de noite de fogos de urtificio. Multiplicaram-se personagens,
versàcs,lilibis c ambigUidades.
Apareceram, como que do ar, o cubeldeiro do Hotel Meridicn,
Jorge Khour, cujo nome, desde o início, estava vinculado uo de
Michcl. E mais um cantor ituliuno, Enrico Grossi, que no meio du
noite, com um casal, foi pagar uma apostu de CrS I mil u Frank.
Finalmente, um francês, representante da elegante cadeia de boutiques Mic-Mac (propriedade do milionário alemão Gunther Suchs),
Daniel Lahcllc, elegante personagem da noite, que ucuburu de
montur, com ajuda do dccormlor Christian Ruh\e, seu escritório no
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Rio (antes mesmo do depoimento do patologista, Labcl\c jú conturu
a Ruhlc o lJllc ocorrera corn CI(IUdia).
Todos passarum no apartamento de Michel no dia cm que
Clúudia morreu. Todos negam que tenham saído da inocência.
Huviu um pote de cocuína num quarto, mas cru de Michel, que a esta
altura se confessou viciado, c, entre todos, uma só pessoa nào pode
negar u ncusnçiio de ter tomudo tóxico: Cláudiu.
No meio da grande confusi\o de setembro. duus coisas eram
indiscutivelmente claras:
I) Michel era viciado cm cocaína e, por ter recursos graças ii
administração da Imobiliária Suíça, de sua propriedade, comprava-a
em considcrúveis quantidades.
2) Cláudia Lcssin Rodrigues morreu em seu apartamento e foi
levada por ele e George Khour até a Avenida Niemeyer.
Diante dessas evidências, Khour resolveu apresentar-se c Egon
Frank, pai d~ Michel, resolveu advertir:
-Se insistirem na vcrsuo do homicídio, meu filho deixurá o
País. Afinal, temos oito mil quilômetros de fronteiras.
A rigor, temos 13, com cinco mil quilômetros de litoral, mas roi
pelos oito de fronteira seca que Michel saiu. Está na Suíça, de onde
no o deverá sair, enquanto Khour está preso, à disposição da Justiça.
O caso agora é essencialmente judiciário. Rcstu saber a quantos
anos de prisão cada um será condenado e por que. De qualquer
forma, Frank será revel.
.
Assim como no caso de Sheilu Fares, a dúvida está entre o homicídio e a ocultação de cadáver com a facilitação de tóxicos.
Da cocaína, porém, são cada vez mais vagos os vestígios.
O francês Labelle inrorma que não toma tóxicos. O mesmo diz
Khour. O cantor Enrico Grossi, que roi para a Itália, insiste em que
só estava a pagar uma aposta, infelizmente equivulentc ao preço de S
gramas, o que, afinal de contas, não prova nada. O casal, indignado,
nem aposta tinha a pagar.
Nuo há o mais leve indício de quem vendia droga a Michel. Pelo
contrário, há a evidência de que, acima de tudo, ele não se entregou
porque não queria contar até onde ia a rede.
Repentinamente. Michel Frank, um ágil jovem da noite carioca,
tornou-se um ser inexistente. Nilo se conhecem outras pessoas de
suas relações que não sejam aquelas que foram ao seu apartamento
numa noite de sábado, apesar de ser razoável supor que um solteiro
rico que recebe seis pessoas num só dia conheça, pelo menos,
algumas outras. o no da droga parece cortado por baixo e pura cima.
Sabe-se apenas que a polícia brasileira parece ter uma espécie de
muniu de perseguição contra o pai de Michel, pois o Sr. Egon Frank
já foi envolvido em diversos casos de contrabando de relógios,
sempre inocentado. Jamais, porém, roi acusado de contrabando de
drogas.
Há quem garanta que Cláudia Lessin Rodrigues estuvu envolvidu com drogas. Aí, porém, reflete-se mais uma vez uma tendência
recente a culpar todas as vítimas enquanto se diminuem as culpus de
todos os acusados. Mesmo assim, nenhuma das pessoas que garuntcm a relação de Cláudia com drogas é capaz de identincur um só
jovem de sua geração ou de suas relações que também esteja envolvido no tráfico ou no consumo.
Se isso fosse conseguido, huveria pelo menos um consumidor ou
truficunte ii disposição du políciu pura dizer a quem passa ou de
quem recebe a cocaína.

/IEROMOÇA REVEL/1 UM/I
TR/IM/1 CONTRADITÓRJ/1
Nos três meses em que a cidade ouviu falar no Caso Cláudia,
pelo menos três pessoas diretumcnte ligadas uo trllfico c ao consumo
de cocaína estiveram em dclcgacius de políciu. Michel Frunk, de
passagem, c duas jovens, u aeromoça Maria /ldéliu Bandeira de
Mello Frugu cu utriz Scarlct Moon Chcvulier. Ambas estão presas.
/1 primeira tinhu consigo, segundo uma primeira versão, um
quilo e SOO grumus de cocaína e, segundo u versão que chegou ii
Justiçu, 3'32 gramas. Estava no Aeroporto do Guleão, pronta puru
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emburcar num nviilo da Air France que a leva riu u Pari~. Segundo a
polícia, jú estava descoberta hú semanus, mas vinha ~cndo ob!<icrvada
pura se descobrir aonde ela poderia conduzir,
A acromoçu Maria Adélia, com a cocaLnu dentro de dois sucos
plúslicos e um pote de maionese, pode ser, pela suu versão, unw
simples transportadora, ~cmclhantc a muitos adoh:!\Ccnle~ que rccc~

bem convites paru ir no exterior, desde que concordem em levur pequenos embrulhos, ou até mesmo de viciados que se arriscam às
viagens para garuntir seus suprimentos.
Qunndo se utilizam jovens para o transporte, cstabclccc·se uma
conexão irresponsável. No entanto, pela lógica, se ulgum traficante
pode dispor da colaboração de uma funcionãria de empresa aérea internacional, nua estarã diante de um quadro irrevclnnte, pois a ajuda
de uma aeromoça(: qualitativamente diferente da colaboruçilo de um
jovem boêmio da classe mí:dia.
A versão da aeromoça i\ Policia í: simples: foi procurada por
Ivan Tavares, a quem chegara por recomendação de um amigo
mineiro, para transportar a cocaína até Paris, onde a entregava a um
boliviano.
Portanto, truta-se de uma versão fechada. Ehi tem uma outra
pessoa numa ponta, entregando a cocaína, e oulru noutra, r~:cebcn
do-a. Mais ninguém.
Preso Ivan Fernandes, que deveria receber o pó de alguém,
indicou um motorista de tóxi, Paulo Francisco Gonçalves dos
Santos, que se confessou culpado. Segundo ele, compruva a cocaína
na Bolívia e a revendia a Ivan. Assim, novamente a versão fecha-se,
com dois bolivianos, um numa ponta c outro noutra.
Ao contrário de todos os outros casos recentes, o da aeromoça
não é um crime de morte misterioso nem uma ligeira aspiração de
cocaína numa festa da Zona Sul. Trata-se, desde o pote de maionese,
de um caso claro de tráfico. Se sua versão é verdadeira, em algum
lugar de Paris hã um adolescente sendo viciado graçus i\ cocaína
levada no avião por Maria Adélia. Portanto, ela e seus dois colegas
são um ingrediente raro nas investigações rotineiras.
Se a suu versão é correta, novamente pouco há a fazer, pois o
caso acaba nos dois bolivianos, como acabou, em outros tantos, a
explosão da refinaria de Ma ri cá.
Alguns detalhes da vcrsilo, porém, parecem estranhos.
Segundo a aeromoça, ela recebia CrS 85 mil por viagem cm que
levava cocaína e trazia anfetnminas.
Segundo o motorista de tóxi, ele ia mensalmente a Puerto
Sunrez, na Bolívia, onde comprava um quilo de cocaína por CrS 60
mil para, cm seguida, revender 500 gramas a Ivan pelo mesmo preço.
Ivan, portanto, pagava Cr$ 60 mil por 500 gramas, para revendí:-lns
à aeromoça por Cr$ 90 mil. Maria Adélia ganhava Cr$ 85 mil pelo
transporte o que faz supor que a cocaína chegava a Paris n CrS 265
mil o quilo.
O primeiro ponto evidentemente obscuro dessa versão í: a
existõncia de um motorista de táxi que vive no Grajuú, Paulo Francisco Gonçalves dos Santos, e ganha mensalmente CrS 60 mil com n
metade da cocai nu que traz dtl Bolívia. Admitindo-se, por analogia,
que ganhasse pelo menos Cr$ 50 mil com as 500 gramas restantes,
teria, no fim de cada mí:s, Cr$ !lO mil.
A menos que o trãfico de cocaína entre a Bolívia e o Brasil seja
nlgo disponível para qualquer curioso, é improvável que essa versão
sejn correta. Em primeiro lugar porque o motorista dificilmente
levava um tipo de vida no qual pudesse consumir CrS 50 mil
líquidos, sem impostos. Em segundo lugar porque, caso exista pelo
menos umu quadrilha organizada, ti presença de autónomos desse
tipo serh1 umu sériu concorrência uo seu negócio. Finulmenh:,
pnrt:ce estranho que um motoristn, truficuntc uutônomo, pudt:sse se
rclucionur, com tumnnha simplicidude, a um esquema que, dois lun·
ccs adinnte, despejuvu cocaína diretumente no rico mercado
purisit!nse.
Além disso, h(J pelo menos umn provu de que o motoristn n1\o
serin um trnnsportudor. Em sua cusa foram encontradas uma bn·
lnnçu de precisi\o e papel vegetnl pnru embrulhnr doses de pó,
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l)ortllnto, no minimn, ele dbtrihuia, co111 H provúvcl ujuda de ter·
cciros, as 500 gramas que não vendia ao intermediário du aeromoça.
Afin:ll, para sep:trar duas metades de um quilo é desnccessf1rin umn
balança de precisào,
Ivan, segundo a versão divulgada, compr:IVH o !>CU meio quilo
por CrS 60 mil e o revendia u aeromoça por 90 mil. Ganhava,
portanto, Cr$ JO mil cm cada oreraci\o. Como Maria Adélia nào
chegou u transportar n cocaína com regulnridadc mensal, a cada m~s
cm que eln não viajou c que o motorista trouxe, serin comprcensfvcl
admitir que Ivan se vulcu de outro transportador.
~ improviJvcl que lvnn, tendo-se ligado a un1 fornecedor ti\o regular, limitasse suu úreu de açi\o à ac:romoç;J, atê mesmo porque, segundo os depoimentos, foi ele quem u convenceu a trnnsportm adroga,
Finalmente, a própria Maria Adélia confessou que, em pelo
menos uma ocasião, negociou com outros tralicantcs, que acabaram
lcsando-u numa noite cm que lhe tomaram n dinheiro sem entregar
cocaína alguma.
Por diversos motivos pode-se supor que é improvávc:l u hipótese
de Maria Adí:liu, Ivan c o motorista formarem um trio de autónomos. Mesmo que o formassem, sempre restaria a necessidade de
achar os bolivianos da entrada c da saída.
Pelos indícios, pelo valor das operações, relu importáncia logística da aeromoça, o mais provável (: que algum dos três, de alguma
maneira, esteja ligado a alguma quadrilha orgunizada. Ati: mesmo
porque só as quadrilhas poderiam reduzir seus lucros a ;1íveis razoú;eis em troca dn proteçilo indispensável para esse tipo de oper;1ções.
Como os três ainda estão presos, há uma chance de, pelo menos
nesse caso, se chegar n algum ponto da meada, já que se tocou um
ponto feliz do fio.
SCARLET MOON: ACHA-SE
COCA lN A NO ANTONIO'S
Na noite do dia 3 o promotor Bernardo Moreira Garcez Neto
jantava no restaurante Antonio's, uma espécie de templo das pessoas
bonitas e alegres dn classe médin alta do Rio, na Avenidu Bartolomeu Mitre, no Leblon. Viu·se diante de uma jovem alta que, falando
alto, oferecia cocuína aos freqUentadores da casa.
- Achei aquilo um desrespeito e resolvi comunicar o fato u
polfcia, disse depois.
De fato, quando saía do restaurante em companhia do chileno
Mário Alfonso Pedrini Gil, a ntriz Scarlet Moon Chevalier (da peça
Dor de Amor, de Bráulio Pedroso, no Teatro Dulcina) foi presa.
Tinha consigo algumas gramas de cocaína. Nu bolso do chileno ha·
via uma pequena balunça de precisão, necessária ao seu comércio de
jóias, segundo informou, mas útil também pura u pesagem das gramas do pó, como se sabe.
Na prisilo, Scarlet Moon confessou-se viciada hú um uno e
reconheceu que ofereccrn o pó, sem, contudo, intenção de vendê·lo.
Denunciou um certo Fnbiano como sendo a pessoa que lhe vendeu o
pó c, até hoje, nada se sabe de seu depoimento.
O estranho comportamento da atriz dentro do restaurante, que
já tiveru o nome de alguns de seus freqUentadores mencionados na
periferia do elJSO Clúudia, levou a questüo do trófico de entor·
pecentes ao bar de artistus, intclt:ctuuis e personagens da sociedade
do Rio.
Pelo menos uma vez isso já aconteceu. HC1 alguns unos, em
Romn, umu dns mais vistosas houtcs du cidade acabou sendo envolvi·
du no tráfico de cocuínu. Segundo seu ex-proprietário, tudo não
pnssuvn de uma manobra divcrsionistu da Mlllia que pretendia comprar n casa por pouco dinheiro.
De qualquer forma. é indiscutível que em pelo menos um cuso
ficou comprovudo o trtinsito de coca[na entre freqUentudores do
Antonio's.
A polícin ainda nilo divulgou um só nome dt: pcssous eventual·
mente cnvolvidus nos d~:poimentns llu utri1., f: prn\'Ú\'cl que quundo
o fizer, caso huja nomes conhecidos, venha n ser nlimentndn, por
muitn tcmpn, umu intcrminilvcl cxibiçi\o de personnlid~1des.
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Esse tipo de resultado, capaz de fornecer um importante aspecto
saudável, a erradicação da cocaína cm pelo menos alguns pontos da
alta classe média do Rio, terá, sem dúvida, a capacidade de confun·
dir, simultaneamente, as investigações cm torno dos grandes fornecedores,
Tecnicamente, pesa muito mais a balança de precisão do chileno
que as gramas da bolsa da atriz. A balança, quando usada pura o trá·
fico, é o melhor indicador de que nas suas cercanias há pelo menos
uma grande quantidade de pó para ser dividida em doses e
embrulhada em papel vegetal. Essas suo as funções dos intermediil·
rios finais.
Através da atriz c do seu acompanhante, contudo, pareco possi·
vel que a policia consiga encontrar pelo menos alguns fornecedores
da alta classe média.
Nesse caso, parece claro que em relação à meada, a atriz e o
chileno são dois personagens tanto mais úteis quanto possam ajudar
a puxar o fio para cima.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque}- Concedo a
palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A SUDAMTEX- Cotoniffcio Gávea S/ A, empresa instalada
no Brasil, sob controle acionário da United Merchants and Manufactures, com sede em Nova Iorque- acaba de anunciar sua decisão de
fechar suas duas fábricas, ambas em território fluminense: uma no
Rio de Janeiro, outra em Teresópolis.
O fechamento ocorreria no prazo de 60 dias e os dois mil cm·
pregados da organização receberão suas indenizações, bem como
pagas serão todas as dívidas da empresa no Brasil. A informação
sobre o assunto foi prestada à imprensa pelo Sr. Humberto Goldsteins, vice-presidente da SUDAMTEX.
A decisão de encerrar a atividade dessas fábricas em nosso Pais
foi tomada pela United Merchants and Manufactures, em virtude de
uma situação de crise que a envolveu e que a levou a pedir con·
cordata (concordata, aliás, ainda não concedida}.
O assunto estaria aparentemente na órbita da politica interna de
uma empresa económica transnacional. O sistema capitalista da livre
iniciativa, que adotamos, asseguraria esse direito de implantar ou de
fechar fábricas a quem, cumprindo a legislação do País, estivesse
apenas deliberando sobre a destinação de seu próprio capital.
Sr. Presidente, o que está em vias de acontecer, na faixa do
assunto de que ora me ocupo, não se reduz a termos tão simples ...
Não é só o interesse da empresa que está em jogo. A fome de
lucros da Unitcd Merchants, ou a busca de uma compensação de
emergência para a crise a que foi levada, pela inépcia gcrcncial de
seus dirigentes- não seriam razões vãlidas, no meu entender, para
fechar fãbricas no Brasil c para levar ao desemprego cerca de 2 mil
patrfcios, Patrícios que nilo chegaram a constituir seu sindicato de
classe, porque a dirctoria da empresa pressionava sempre para que
não o fizessem,
A verdade sobre o caso parece um pouco mais complexa, Sr.
Presidente. Existem aspectos na história divulgada que pel'manecem
cxtrcmnmcntc obscuros.
A matriz americana da SUDAMTEX - detentora de um
grande complexo econômico voltado pura a produção e para a
comercialização de tecidos c roupas - embora negociando uma
concordata, não vai encerrar atividades. Fecha as fãbricus !ocnli·
zadus no Brasil - mas, continuarão funcionando os estttbeleci·
mentes industriais do mesmo grupo existente dentro dos Estados
Unidos c, também, na Argentina, Uruguai, Venezuela, Chile, Colôm·
biu, França c Inglaterra ...
Poder-se-ia então supor que :~s duas fábricas brasileiras esti·
vcssem dando prejuízos, os quais nilo abrissem outra ultcrnativu,
senão o fechumento imediato delas.
Parn real surpresa nossa, isso não estã ucontecendo. Ao con·
trúrío. Foi o próprio Sr. Goldstein, n quem já me referi, que disse
haver a SUDAMTEX obtido um lucro de 7 milhi\es de cru1.eiros no

último exerclcio Uulho de 76 a junho de 77}, contra aproximada·
mente só 350 mil cruzeiros no pcrlodo anterior ...
E tanto as perspectivas do mercado brasileiro vinham pare·
ccndo promissoras u United Merchants que, um mês antes de haver
pedido concordata, ela fizera um empréstimo i\ SUDAMTEX pura
sanear problemas rinuncciros circunstanciais. E, além disso, u sub·
sidiúria brasileira havia, não faz muito tempo, adquirido 70 hectares
de terra no Rio Grande do Norte c negociava junto ao Governo
daquele Estado c a SUDENE, a construção de uma nova fábrica
dentro de dois anos,
Que estranha situação é essa, Sr. Presidente, de uma empresa
que, de um lado, apresenta sintomas de lucratividade e expansão e,
dc.: outro, dispõe-seu paralisar suas máquinas?
Abordando, h!t dias, a decisão anunciada pela Fundação
"Getúlio Vargas" de fechar o ginásio-modelo que mantém na cidade
numinense de Friburgo, desde 1948, chamei atenção para as limi·
tações, de direito ou de fato, que hoje existem ao próprio excrcfcio
do direito de propriedade, por indivíduos, por empresas ou por orga·
nizações de qualquer natureza, mantcncdoras de indústrias ou de
estabelecimentos outros.
O fechamento de uma fábrica ou de um colégio - para par·
ticularizar os exemplos- afeta de uma forma di reta c profunda o
interesse da população existente em torno dela. E esse interesse mcre·
cc, no meu entender, a atenção e a defesa das autoridades.
A solução seria encontrada, talvez, pela coordenação de uma
transferéncia das fábricas cm vias de fechamento a grupos privados
brasileiros- ou ao controle governamental direto, sob a forma que
as autoridades do seta r econômico vierem a julgar conveniente.
Considero a hipótese justa c viável, face ao grave problema
social que a medida evitaria e, ainda, à circunstância importuntls·
sima de tratar-se de indústria rentável. O ativo total da
SUDAMTEX gira em torno de 800 milhões de cruzeiros e seu patri·
mônio líquido chega ucasa dos 400 milhões.
O Governo dispõe dos meios materiais e dos instrumentos legais
para assegurar a continuidade das duas fábricas ameaçadas, Sr. Prc·
sidente. Lembro, inclusive, a hipótese da "desapropriação por
necessidade ou utilidade pública ou por interesse social", de que fala
o parágrafo 22 do artigo !53 da Constituição, bem como a faculdade
de "intervenção do Estado no domínio econômico", admitida no
artigo 163 da mesma Carta.
Não acredito que seja necessário chegar-se a esse extremo. Acre·
dito que a firmeza das autoridades federais ou estaduais que tenham
ingerência no assunto, e até mesmo que o bom senso dos emprcsãrios
interessados, conduzirão o problema ao epílogo de um ajusta c equili·
brada solução ...
Acredito, espero, Sr. Presidente, que o respeitável interesse dos
2 mil patrícios ameaçados de desemprego e de suas famílias seja a
tempo resguardado. Confio, pura isso, na ação enérgica dos
Ministros Angelo Calmon de Sá e Arnaldo Pricto, em defesa do
interesse público, ora ameaçado, se as fábricas da SUDAMTEX
\ ierem a ser fechadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!}
O SR, PRESIDENTE (Henrique de La Rocque}- Concedo a
palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
O SR, PRESIDENTE (Henrique de La Rocque} - Não hã
mnis oradores inscritos.
Nada mais huvendo que tratar, vou encerrar n sessão, dcsig·
nando pura a próxima u seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votuçilo, em turno único, do Requerimento n• 304, de 1977, do
Sr. Senudor Daniel Kricger, solicitando tenhnm trnmitaçno cm con·
Junto o Projeto de Lei dn C:1mnrn no 74, de 1977, c o Projeto de Lei
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do Scnudo n• 51, de 1976, que ultcram dispositivo da Consoliduçiio
das Leis do Trubulho.
-lVotação, em turno único, do Requerimento n• 357, de 1977, do
Sr. Senador Otair Becker, solicitando a transcriçiio, nos Anais do Se·
nudo Federal, do discurso proferido pelo Governador Antônio
Carlos Konder Reis, no dia 23 de setembro de 1977, em Concórdia,
por ocasião du inauguração da BR-153.

-3Votação, em turno único, do Requerimento n• 388, de 1977, do
Sr. Senador Agenor Maria, que solicita a retirada, em caráter defini·
tivo, do Projeto de Lei do Senado n• 264, de 1976, de sua autoria, que
estabelece limite pura reajustamentos de aluguéis cm locuções resi·
denciais.

-4-

Terça-relra 11 5563

IJISCU/ISO f'IIONUNCltlDO P/:'1.0 S/1. OTAIR
/1/:'CKI:'/1 NA SESS•.fO DE 7-/IJ-77 E QUE', ENTRE'GUE' ;r
IU:'V/S1 iO
00
0/ltiDOR,
SER/ti
PUBUCADO
f'OST/i/1/0/IM ENTE:

O SR, OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte
dbcurso.)- Sr. Presidente, Srs. Scnudorcs:
Do dia I• uRde setembro passado, foi celebrado o 60• aniversá·
rio de Mufr~1. cuj<~ hi:aóriu se !igu ü de Rio Negro, no Estado do
Pmanit. Antes da fixação dos limites entre Santa Catarina e Paraná,
Mnfr:.1 c Rio Negro constituium um núcleo único, cuja colonização
roi iniciada no princípio de 1829, por imigrantes alemães, da rcgiilo
do Tricr, patrucin:tda pelo Governo Federal. No Governo Hercílio
Pedro Luiz, o grande jurisconsulto Manoel da Silva Mafra foi
nomcudo rara udvog:~r a causa dos limites entre Santa Cutarinu e
Parant1, litígio que, como se sabe, teve longa duração.

No ano de 1899, o Dr. Manuel da Silva Mafra publicava a
Votuçào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
"Exposição
Histórico-Jurídica por parte do Estado de Santa
156, de 1977, dos Srs. Senadores Nelson Carneiro e Accioly Filho,
Catarin:.1 ~obre quc~tõcs de limites com o Estado do Paraná."
que regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casaSomente cm 1904, sempre com o patrocínio desse notável
mento, seus efeitos c respectivos processos, e dá outras providências,
jurisconsulto, o Supremo Tribunal Federal dava ganho de causa a
tendo
Santa Catarina, cm ação movida contra o Estado do Paraná, que só
PARECERES, sob n•s 671 e 746, de 1977, da Comissiio:
se consunwria cm 191 O, race recursos interpostos. Tornava-se, então,
-de Constituição e Justiça, I• pronunciamento: favorável ao
· Santu Catarina vitoriosa, dclinitivamcnte, em pleito que vinha
projeto, nos termos de Substitutivo que apresenta, com voto ven·
sush:ntando desde 1841. Não cessaria aí, port:m, a história dessa
cido, em separado, do Sr. Senador Benedito Ferreira: 2• pronuncia· disputa, pois cm 1912 dcnagrava-sc a Campanha do Contestado, que
mento: contrário às Emendas n•s 3, 4 e 5, e favorável ii Emenda n• 2, cnsangllcnturia :.1 rcgiiio por quase um lustro. Em 1915, o Pre'sidente
do Plenário, nos termos de Substitutivo que oferece.
Wcnccslau Brús promovia um encontro dos Presidentes dos dois
Estados, Drs. Carlos Cavalcanti c Felipe Schmidt, para solucionar a
-sDiscussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 76 pendência. A 3 de agosto de 1917 o Presidente da República, pelo
(n• 1.808-C/76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi· Decreto n1• 3.304, sancionava a homologação de Acordo feito pouco
dente da República, que adapta ao Código de Processo Civil n Lei n• ;mtcs c <!provado pelo Congrc:sso Nacional. A 7 de setembro domesmo ano, Santa Caturina entrava, afinal, na posse efetiva dos ter·
5.474, de 18 de julho de 1968, e dá outras providências, tendo
ritôrios que lhe couberam nessa longa c sangrenta disputa. E. a 25 de
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n'714, de 1977, da Comissiio:
agosto
de 1917, pda Lei catarinense n• 1.147 era restaurado o
-de Constituição e Justiça.
Município c demarcados seus limitc:s. E, a 8 de setembro do mesmo
-6ano, era solenemente instalada, it margem esquerda do Rio Negro, a
Discussllo, em turno único, do Projeto de Resolução n• 90, de cidade que recebeu o nome de Mafra, cm honra e memória do gran·
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de th: úrhitro c;.lturincnsc dess01 dcmor~1da disputa. Localizada na zona
seu Parecer n• 740, de 1977), que autoriza o Governo do Estado do i'isiogrúlic~l de Canoinhas, Mafra dispõe de clima seco e saudável,
Pará a elevar cm Cr.S 187.582.324,00 (cento e oitenta e sete milhões, ~om grandes riquezas natunlis, seu desenvolvimento tornando-se
quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro cruzeiros) o ~.:onstante.
montante de >ua dívida consolidada, tendo
É unw cidade progressista c os festejos do seu 609 aniversário
PARECER, sob n• 741, de 1977, da Comissão:
fnrnm m~trcmlos por c.xcepcional cntusinsmo, com a participação
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· ati v:~ de todo o povo. Todas us pessoas nascidas naquela cidade antes
de 1917 l'omm agraciadas com u outorga do título de Cidadão
dade.
M:1fn:nsc. c prcstou .. sc justot homcnugem ao historiador Napoleão
-7Doquech. Devo destacar a conccssiio do título de Cidaduo Mafrense
Discussiio, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• ao Prol'ossor \Venceslau Muniz, venerando aróstolo da Educação
168, de 1976, do Sr. Sen!ldor Orestes Qué:rcia, que dá nova redaçilo cm toda a rcgiito do Mafra o do Rio Negro. Trata-se de um educador
às alíneas a e b do artigo 7• da Lei n• ~05, de 5 de janeiro de 1949, uhncgado, :1 quem Santa Catarinu e, especialmente, Mafra muito
tendo
Ucvcm, razito do imenso apreço em que~ tido. Não poderia deixar de
PARECERES, sob n•s 471 e47~. de 1977, das Comissões:
solidaritur-mcl.!om cssu homenagem, manifestando meu :tprcço c mi·
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· nlw :1Uminu;ào por esse notúvcl educador, cuja vida scrú sempre
dadc, c, no mérito, pela aprovnçilo; e
nmgninco exemplo rara o caturinense.
'
- de Legislação Soclol, favorável.
Sr. Pr~.:sidcntc, feito l.!stc r{lpido registro de datu tUa festivamente
~.:ch.!brmla na Cidade Uc M•tlht, congr:ttuhmdo-rnt: t: soliduritando-8Discussilo, cm primdro turno (aprcduçilo proliminar du juridici· mc rn:.ds uma vc1. com st:us promotores c parttcipantcs, pusso a outro
dndc, nos termos do artigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de .1ssunlll, Hilllkt rclucionatlo i.!lllll aquela grunUc c progrcssista cidudt:
Lei do Senado n• 91, de 1977, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, du meu Estatlo.
que estnbelccc plucn especial para viuturus de médicos, tendo
PARECER, sob n• 653, de 1977, du Comissi\o:
-de Constltulçiio e Justiça, pela injuridicidadc.

O SR. !'RESIDENTE (Henrique de Ln Rocque) ·ruda u scssilo.
( f.t'l'tmra•.\'t' c1 w•J.rc"io às I i

f:st~

encer·

horas t• 10 mimtlO.\',}

Rt:l'irll·lllc lt p:~triútil.:a iniciativa da Coopcrativu Regional Agricol:t Norte-C:tturlnens~. sedi:u.la cm Mafr:t, apoiada pela AssociotçUo
de Crédito~ Assbtênda Rural de Santu Catarina- t\CARESC -,
~.:nopl.!rativas 1.! prefeitura~ tios Municfpios de Mufru, Camro Alegre,
Sito Bento dll Sul, Rill Nc~rinhll, ltniópolis, Pnrunduvu, Monto
Castclll, Major Vieira, Canoinhns, Três Barrns, lrinoópolis e Porto
Uniftu, d~.: pfllllluvcr um CllllCurso rc11ional de producfh) de l'c.:iji'to.
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Oi:sdc muito venho me preocupando com aspectos relacionados
rluntio- rrodutividudc c rroduçilo, rrcço mínimo e distribuição
-do rl!ijüo preto. Aind:1 recentemente, n<~ Cornissilo de Agricultura,
manifl!stava ao Dirctor-Exccutivo da Comissão de Financü1mcnto
da Produçfin, Dr. Paulo Roberto Vianna, minha preocupação com n
diminuiçi10 d:t rroduçüo dessa leguminosa. que constitui busc da
:10

alimcnt:u;fto Uc nossn povo. fato que se agrava com o rúpido aumen-

to d:t popul:~çüo. Tive, entilll, oportunidade de expressar minha
opinitlo de que somente através de uma política realista de preços c
de estímulos poderá impedir o prosseguimento desse fenômeno.
Sobrt: o mc:smo assunto, conversei com o eminente Presidente Geisel,
que se mostrou igualmente preocupado com a questão e me pareceu
favorúvcl à criação de estímulos para o plantio de feijão.
Justifica-se, portnnto, meu entusiasmo pela iniciativa surgida
cm meu Estudo. onde órgãos diversos, autoridades c povo,
produtores, somam esforços pura um empreendimento de grande
sígnilicuçiio, congregando cerca de 900 produtores.
Sr. Presidente, na região a que estou me referindo, a produção
de fcijt<O preto é de 230 mil sacos de 60 quilos (safra 76/77), numa
{m:a cuhívuda dt: aproximadamente 23.500 hectares, com uma
produtivid~adc m~Uia de 600 quilos por hccturc. A {arca de plantio por
propriedade varia de 0.4 hectare cm Campo Alegre a 2,9 hectares em
lrineópolis.
O Concurso de Produtividade de Feijão Preto objctiva: uso de
sementes fiscalizadas; conservação do solo (calagem), adubação,
densidade de semeadura, época de plantio e controle de ervas
daninhas, comercialização, através da cooperativa visando eliminar
canais intermediários e proporcionar maior rentabilidade ao produtor e sua família e menores preços para o consumidor.
O concurso adotou o slogan "Plante na certeza, produza com
técnica", que bem lhe define os objetivos, numa feliz srntese. A metu
i: elevar de 600 para 2.!00 quilos a produtividade por hectare. Prê·
mios, doados por firmas revendedoras, serão dados aos dez primei·
ros colocados e outros serão sorteados entre os que, nilo colocados,
entreguem toda n sua produção à Cooperativa.
Sr. Presidente, o concurso de que falo é da máxima significação
pura a região e constitui, sem sombra de dúvida, magnrlico exemplo
a ser seguido com o que terfamos plenamente assegurada a produção
do feijão preto de que tanto jâ carecemos, bastando para isso maior
apoio do Governo, através do Ministério da Agricultura, dando aos
produtores preços mfnimos e estímulos indispensáveis~ mudança do
quadro atuul, de contínuo decréscimo de produção dessa leguminosa, essencial à alimentação de nosso povo, que nilo o dispensa em sua
mesa.
l'õ considerando o grande significado dessa iniciativa, que tão
bem testemunha capacidade c espfrito comunitário do povo
catarínense, que solicito seja incorporudo a este meu discurso o
Manual do Concurso de Produtividade de Feijão Preto, que, estou
certo, servirá de inspiração u outras regiões produtoras do cereal.
Sr. Presidente, untes de concluir, devo proferir algumas palavras
sobre o qUingungésimo aniversário de Süo Carlos, bclrssima cidade
do Oeste catarincnse, que começará a ser festivamente comemorado
amanhã, com solenidades que irão utó o dia 16, conforme progrnmu
estabelecido pelos organizadores, à frente o Prefeito Rodolfo Beirith.
Em 1927, do Rio Grnnde do Sul, chegavam ii murgem direito do Rio
Uruguai, logo ahaíxo da foz do Rio Chapecó, quatro colonos, nu
procura de terras fêrtcis. Era o inicio do Porto dos Cantadores,
colonizado por iniciutiva da Cia. Territorial Sul Brasil, que adiante
receberíu a denominuçilo de Silo Carlos, em homenagem ao Dr.
Cu rios Kullmayer, Diretor daquela empresu. Assim nasceu Silo Car·
los, hoje um dos muis prósperos e belos municfpios do oeste caturi·
nense.
Nilo poderia deixar de fuzcr este registro, dando minha solidarie·
dnde ao povo que festivamente comcmoru a criltç~o dnqudu
esplêndido cidudc, o que faço com sntisfação, orgulho e cspc:cinl carinho, pelos luços que me ligum a todu àquela magnrficu reglüo do
Estndo de Santa Cntarinu! (Muito bem! Pulmus.)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. OTAIR
BECKER EM SEU DISCURSO:

MANUAL DO CONCURSO DE
PRODUTIVIDADE DE FEIJÃO PRETO
Mafra- Campo Alegre- Sao Bento do Sul- Rio Negrinho- l!alópolls- Papanduva - Monte Castelo- Mujor VIeira - Canolnha•
-Três Barras -lrlneópolls- Porto Unrao.
"Participe do Concurso de Produçao do Feljilo"
1977-1978
MANUAL 00 CONCURSO OE PRODUÇÃO
E PRODUTIVIDADE DE FEIJÃO
A -Justificativa do Concurso
O feijão preto é uma das culturas de maior expressão econômicn
da regiiio norte do estado de Santa Catarina, que é compreendida
pelos municípios de Campo Alegre, Silo Bento do Sul, Rio Negri·
nho, Mafra, ltoiópolis, Papanduva, Monte Castelo, Major Vieira,
Canoínhas, Três Barras, lrincópolis c Porto Uniào.
Vem despontando este cereal no mercado interno, como um produto de valor económico apreciável c inclusive problema de abasteci·
mento do governo federal uma vez que a disponibilidade é ínsufi·
ciente para suprir a necessidade do mercado brasileiro, obrigando-o
a buscar o produto em merendo externo, aumentando o ónus brasi·
leiro com referência a balança de pagamentos. Há de se convir por·
tanto de que o feijilo pura o pequeno. ou agricultor em geral, é uma
forma de aumentar sua renda, sem no entanto, mudar de cultura,
uma vez que haverá tào·somentc aumento de produtividade c pro·
dução, através do uso tecnológico e poss[vel aumento de área de
plantio, rcspectivumentc. l'õ óbvio, que com isto, beneficiados serão o
produtor, o município, o estado como conseqUência através de
maior arrecadação sobre este produto no sctor primário da ccono·
mia. A produção aproximada da regiUo é de 230.000 sacos de 60
quilos (safra 76/77), numa área cultivada de aproximadamente
23.500 hectares, apresentando uma produtividade média de 600
quilos por hectare. Esta produção representa nu economia da região
uma cifra da ordem de Cr$ 70.500.000,00 (setenta milhões e quinhentos mil cruzeiros). 1\ área média cultivada, por propriedade em cada
município, é u seguinte:

Campo Alegre ....................................
SiloBentodoSul .................................
Rio Negrinho ....................................
Mufra ...........................................
ltaiópolis ........................................
Papunduva ......................................
Monte Castelo ....................................
MujorVieira .....................................
Canoinhas .......................................
Trés Burras ......................................
lrineórolis .......................................
Porto Vnino .....................................

0.4 ha
I,Oha
0,8 ha
1,2 ha
1,9 ha
2,0 ha
1,2 ha
2,5 hu
2,0 ha
1.4 ha
2,9 ha
1,0 ha

Esta regiUo representa uma dos muiores forçus econômicas no
que se refere u produção de feijão, em termos de ãreu de pluntio.
Porérn causado pela buixu fertilidade de nossos solos, aliado a nilo
observância de práticas adequados, tu I imagem achn-se representada
por baixos níveis de produtividade, renetindo scnsivc\mcntc na economia familiar c de seus municfpios. Experiênciu cfctuuda por técnicos du ACARESC, provaram ser possfvel produção acima de 2.400
quilos por hectare. onde se produz 600 quilos ror hectare. Outro tiS·
pecto de grande relevância, é a pequena ãren ml:dia cultivada, às
vezes com impossibilidude de uumentur, hujn visto diflculdude de colheita, e cnrn mílo-cle-obru disponrvcl. Aliado a isto é de muitn impor·
t:incia l'lbservnr a qualidndc de semente de feij~o utilizada pcln m1lio·
ria dos produtores de fcijUo desta rcgino que vem se dcgcnerundo
ncentuadamente, renetindo na produção. Pelo exposto hã neccssi·
dude que se consi~n um numcnto na produção de feijão e consign
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uma comercializaçilo de preços organizada dando ao produtor o
resultado real do seu trabalho, evitando canais intermediários de
comercializaçilo, com um conseqUente aviltamento dos preços.
Dentro destes princípios, dentro desta situação explanada, a Coopc·
rativa Regional Agrfcola Norte-Catarincnsc Limitada
COOPERNORTE, aliado a um trabalho conjunto com o serviço de
extensão rural acha neccssãrio que se conceituem esforços no nu·
menta da produtividade c produção, c comercialização organizada.
No entanto, apesar de comprovudas as altas produtividades, mas ha·
vendo assistidas tecnicamente pelo serviço de Extensão Rural, a
beneficio notório dado pela cooperativa nos anos passados no rcsul·
tudo cconõmico dos produtores, de um modo gcrul, ainda cm acertar
as técnicas recomendadas. Pelo exposto, considerando a importância
cconômica do feijão para a regiilo, e visando o aumento da renda
familiar com adoção de técnicas recomendadas se pretende lançar o
Concurso da Produção e Produtividade de Feijilo.
1. Nome do concur!IO
"Concurso da produção e produtividade do feijão preto".
2. Lema do concurso
"Participe do concurso de produtividade do feijão preto",
3, Slogan do concurso

.. Plante na certeza. Produza com técnica".
4. Área do concurso
O concurso será desenvolvido no norte do Estado de Santa Cata·
rina, atingindo os seguintes municípios: Mafra, Campo Alegre, São
Bento do Sul, Rio Negrinho, ltaiópolis, Monte Castelo, Papanduva,
Major Vieira, Canoinhas, Três Barras, lrineópolis e Pôrto União.
S. Objetlvos do concurso

a) Aumento da produtividade e rentabilidade da cultura do
feijilo preto.
b) Aumento da produção total do município.
c) Organização da produção e comercialização.
6, Metas do concur!IO

a) Número de agricultores a serem atendidos por municípios:
Campo Alegre . .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . ..
40
S. Bento do Sul . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . . ..
50
Rio Negrinho . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . ..
20
Mafra . ... . . . . .. ..... . . ... .. . . . .. .. .. . .. . . . . . . . .. 140
ltaiópolis .... , .. .. .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. I50
Papanduva . . . . .. .. .. . . . • .. .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . .
90
Monte Castelo . .. .. .. . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. .. .. . . .
40
Major Vieira . . . .. .. . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. .. . . . ..
70
Canoinhas .. .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 100
Três Barras . . .. .. . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .
50
lrineópolis . . . . .. . .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . 100
Porto União ......... , , ...... , , , , . .. .. . .. .. .. . . . ..
50
Total , , .... , .... , ..• , .. , •................ , . . . 900
b) Números de hectares a serem cultivados dentro da técnica
agronômica:
40
Campo Alegre .............................. · · · · ..
S. Bento do Sul ................................... · 100
60
Rio Negrinho ............................... · · · · · ·
Mafra .................... · · · · · · · .. · .... · "· · · · .. 280
ltuiópolis ....................... · .... · .. · · · · · · · · · 350
Papnnduvn ................................ · · · · · · · 200
140
Monte Castelo · · · · · · · · · · "· · · · · · · · · · "" · · ·'' · · · '
Major Vieira · · · · ................... · · · · · · · · · · · · · 360
Cunoinhas ................. · · · · · · .... · .. · · · · · · · · · 200
50
Três Barras ...................... · · . · · · · · · · · · · · · · ·
350
lrineópolis ...................... · · · · · · · · · · · · · · · · ·
50
Porto UniUo ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Total,,,,,, .. ,,,,,., .... ,,.,, .. ,.,.,,,., ....... 2.070
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c) Produção média por hectare (produtividade) a ser atingida:
2.100 quilos.
Meios
O concurso terã por base um aumento, de produtividade, no
qual poderão concorrer todos os produtores de feijão da área do con·
curso e da COOPERNORTE. A ACARESC e a COOPERNORTE,
dentro das possibilidades prestarão assistência técnica nos inscritos
dentro de sua área normal de atuação.
Duração do Concurso
O concurso tcrâ seu início, em seu lançamento oficial, no dia 9
de julho de 1977.
O encerramento serâ feito com entrega de prêmios aos vence·
dores do concurso de produtividade de fcijao, cm sessão solene no
dia 31 de maio de 1978.
O rganlzaçào do Concur!IO
O concurso serã organizado por um Comitê Executivo, eleitos
pelos Conselhos de Desenvolvimento Municipais.
Deverão em alguns municípios, serem utilizados os comitês edu·
cativos, com participação de autoridades, este grupo constituirá a
Comissão ~unicipal do Concurso de produção de feijão preto •
9.1. Funções do Comitê

- Planejamento do Concurso:
Providenciar os seguintes recursos:
amostras de solo
envio de análises
sacos plâsticos
prêmios no município
crédito
insumos, Ctc.
-Entrosamento com entidades e órgãos interessados.
-Divulgar o concurso através da:
promoção nas inscrições
divulgação do andamento do Concurso
divulgação dos interessados, etc.
- Participar com os fiscais nas colheitas das lavouras con·
correntes.
·-Organizar o lançamento do concurso.
- Receber as inscrições.
-Determinar locais de colheitas.
-Nomear representante nas comunidades.
-Avaliar o andamento do concurso.
-Julgar o concurso.
-Avaliar o concurso.
- Resolver os casos omissas ouvida u comissão regional.
-Organizar o encerramento do Concurso.
-Fazer o relatório final.
10. Regulamento do Concur!IO
10.1. Poderão participar do concurso todos os plantadores de
feijão dos municípios de Campo Alegre, Silo Bento do Sul, Rio
Negrinho, Mafra, ltaiópolis, Monte Castelo, Major Vieira,
Cunoinhas, Três Burras, lrineópolis e Porto União.
10.2. Só poderão participar do concurso agricultores tradi·
cionuis.
10.3. Poderá ser limitado o número de participantes, quanto no
máximo a critério do Comitê executivo, junto a coordenaçilo
regional, do concurso.
I0.4. As inscrições deverão ser feitas junto aos membros do
comitê executivo, sindicatos, escritórios municipais da ACARESC e
represcntnnte do comitê, nas comunidades.

10.5. O agricultor deverá participar com o plantio de no míni·
mo um (01) ha.
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10.6. As inscrições deverão ser feitas a pnrtir do lnnçnmento, no
dia 9 de julho, ati: agosto de 1977, através de formulário especial
(vide anexo 01) preenchido cm duns vias, licnndo n I• viu pnrn o
comitê eu 2• para o agricultor.
10.7. Os concorrentes, se obrigam a permitir a fiscnlização dn
úrea inscrita,

10.8. Os concorrentes obrignm-se a preencher às fichas de
controle econômico,
10.9. A desistência do concurso, deverá ser comunicada ao
comitê: executivo,

10.10. A comissão regional do concurso será composta por
representantes dos seguintes órgãos e empresa:COOPERNORTE - Departamento Técnico - Coordenador do
concurso.
ACARESC- Escritório Regional.
Sindicato Rural dos Trabnlhndores.
Prefeitura Municipal.
Entidades Bancárias.
Secretaria da Agricultura.
10.11. Deverá ser entregue n produção até a data limite de 31 de
março.
10.12. O agricultor que entregar toda a produção dn área
plantada, ganhará um ponto e concorrerá a um prêmio com aqueles
que entregarem toda a produção, de.< de que não premiados.
II. Funções da Comissão Regional.
11.1. Divulgar o concurso no âmbito regional.
11.2. Coordenar ns atividades do concurso.
11.3. Assessorar as comissões municipais.
11.4. Classificar os dez ( 10) primeiros colocados no âmbito
regional.
11.5. Estabelecor e providenciar os prêmios.
11.6. Organizar as solenidades das entregas de prêmios.
11.7. Sortear prêmios, nos participantes que entregarnm toda a
produçilo da área plantada.
Obs. O primeiro prêmio será patrocinado pela
COOPERNORTE, e que será um veículo Wolkswagen 1.300- ano
1977, cabendo u mesma oferecer outros.
12, Normas de Julgamento

12.1. O Julgamento linnl i: feito pela Comissão Municipnl.
12.2. O Julgamento será baseado nas técnicas culturais nplicadas, na produção e Economicamente Recomendáveis, na participação nas reuniões técnicas, no contrôlc economico.
12.3. A colheita e a comprovação da produção serão nssistidas
por no mínimo dois liscais, tumbi:m pnrticipantes do concurso, em
cnda propriedade, udotando.se o sistema de rodlzio entre os participantes, nilo podendo ser repetida n presença de dois fiscais,
procedendo·se a renovação de um deles de tnl manciru que o
participante onde se realiza a colheita será nutomaticnmente um dos
liscais da colheita seguinte.
Obs.- Um participante não poderá ser liscal do seu avaliador.
12.4. Será automaticamente desligado do concurso o participante que não cumprir a determinação acima.
12.5 A produção obtida será anotada na folha de controle
cconomico cm duas vias e ussinuda pelos fiscais c pelos presentes, e
pelo participante c encaminhada 11 Comissão Municipnl, sendo que u
segunda via ficará de posse do purticipuntc.
12.6. Será uprccindo pura julgnmento, apenns um hectare de
cada participante.
12.7. O agricultor que inscreveu para 6ren superior a um hectare, poderá, escolher na época da colheita, a (<rca contfnuu de um
hectare, que entrará cm julgamento.
12.8. Pura determinar a produçiao obtida, seria colhida uma larca
continua de 1.000 m' (mil metros quadrados) determinada pelos lis·
cnis c purticipuntcs, c que represente a média du luvourn concorrente.
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12.9. Para ereitos de cálculos de produtividade serA levado em
conta o feijão com 16% de umidade c 2% de impureza.
Obs.- Os casos em que existirem dúvidas deverão ser comuni·
cudos.
12.1 O. Para determinaçilo do hectare contfnuo concorrente não
serú permitido descontar possíveis estradas, vnlos etc ...
12.11. Para avaliação do concorrente serão consideradas, além
da colheita, as seguintes técnicas cultivares:
a) Uso de sementes Fiscalizndas.
b) Conscrvnçilo do solo.
c) Calagcm
d) Adubação
e) Densidade de semeadura
I) !'::peca do plantio
g) Controle de ervns daninhas
12.12. A comprovação do uso dns técnicas cultivares, citadas
no item anterior caberá ao cxtcnsionistn rural da ACARESC e indi·
cadas pelo sistema da produção de feijão para Santa Catarina. Esta
comprovação será feita, somente nas reuniões técnicas, utilizando
formulário especial (anexo 11).
12.13. Encerrado o período de comprovação, os formulários
acima referidos, serão encaminhados no comitê executivo pnrn
julgamento final.
12.14, Para fins de avaliação, será levado em, considernçilo, a
participação em reuniões, pelos concorrentes.
12.1 5. Nas reuniões técnicas, o extensionista rural, anotará em
fichn especial (vide anexo li) a presença dos pnrticipantes.
12.16. Para fins de avalinção, será levado cm consideração o
controle econômico da cultura, em licha especinl (vide anexo III),
12.17. No caso de empate em n• de pontos entre participantes,
será sorteado.
O que vencer será classificado, ficando o não sorteado, para
clnssilicaçào seguinte.
13. Norma Reglonnl
a) Para efeitos de concorrencm no prêmio oferecido pela
COOPERNORTE uos primeiros colocndos no âmbito regional, a co·
mercializnçilo da produção de toda área inscrita dos concorrentes
deverá ser comercializada pela referida Cooperntiva:
b) a comprovação do total da produçilo comercializada será
feita baseada na área inscrita, na produção realmente entregue, díag·
nosticada pelo coordenador regional do concurso, técnico dn área c
participante:
c) não poderão fiscalizar lavouras, parentes até: 2• grau do con·
corrente.

14. Critérios de Julgamento
I•) I (um) ponto por cada suco colhido num hccture. Produção.
2•) Técnicas recomendadas:
a) uso de sementes liscnlizadas ................ . 2 pontos
b) conservação do solo ...................... . 3 pontos
c) calugem ...... , ......................... . 2 pontos
d) adubação .............................. .. 2 pontos
e) dcnsidude da semeuduru .................. . I ponto
f) i:rocu do plantio ......................... .
I ponto
g) controle de ervas ....................... ..
I ponto
Totnl .. , , , ... ,, . , .............. , . , ...•... 12 pontos
l•) Participação de reuniões técnicaas:
nl Rcuniõcssobre:
Selcç~o

de lavouras dcmonstrntivns
Conservação do solo
Colcta amostra tio solo
Normus do concurso
Fnlhn controlecconômico

J pontos
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h) Reuniões sobre:
Tratnmento de sementes
Preparo do solo
Calugem
Adubação
Plantio
c) Reuniões sobre:
Controle de ervas
Controle doenças e pragus
Controle econômico
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H<'lrço/7B

JulgA.I!Icnto da produç'3o

Allril/7L

Jul']Mironro da produção
f:ncarrunho1r folha controle{atl:
dia 20)
AV<~h."lç:ia (do 20 à JO )
Classlficaçdo

3 pontos
HiliO/B

I

D1w1qaç'So

2 pontos

.
VillitU

.
.
.

!•reparo pdra encerramento
E:ne!!rramento

Junho/7 ~

vi:<lU.!I

~os

r":.~niil)

.

re!u1udos

Avaliação e ile!at6rio

rountlo

DiWl!lação
r.studo novo!! concursos

d) Reuniões sobre:

.

5~7

'o ho:ru

10 horas
JO horu
14 r.ons
18 hohl
J l'loru

10 hDTIIB
20 horu
8 hONI:

3 bOJ'U

Colheita
} 2 pontos
Avaliuçüo
Total

lO pontos

4•) Controle Econômico
Preenchimento correto da r.cha de controle econômico 5 pontos
15

t:poc•

-.

ATtVTD ... ~,. OO CONetnr:O

Ativ:tdadcs do Concurso

AtiVlt!<ldi!S

Tcmpo(hl):ra.s)

dn F: TI

Haio

Plo1nejamento

JWlho

Motivação em Reuni3es
Rádio,
PlMej41!1ento

5

hor.1~

Rád10

10

hora~

JWlho

Organização corlliss3o IIIW'IicipAl

Visttu

15 hON'I

Junho

l'loltlejMer.to Concur!O

Reuni:io

16 hor.as

....

Reuniõl!'s
VBltas

Reun1êle~

Preparo Mi'lt~rial
Dlwli]aç4o Concurso comitês.
Inswr~os ,prêMios ,crédito

Julho

Pt'Aparo :1o lançillllentl') (2 à 9)
LAnçAlllento
(09 )

p/ ~toun1ôcs( 10 à 14 )
kcuniaes de comunid"de
Motivação e rtopreosent.u.~~~ do
comitê,
lnsc:rlções,orga!li%.1r lt r~10n1 'E:·
técn~c:os de ( 12 i 22)
r• unHo ti!c:J.lC:o!l-'1•: >!:;dec:oleta do solo,:nsW!Ic~<. ~:~lho~
'
cont:-:le :c:on::;:,;~~
; ~: :
E!ncc:rrAI!Irnto c1a!' r"'u~:, ,,~;v:o de anAl IS':!!'.,.'~"{!"'"'
-

"

Intcrpretacdc u:;~ 1 se., do 5=!:-.
Treinamen~., c .. _F.,NdC!res
Preparo mat.:~r.o.,;; treinAIIIento

Setembro Interpretl:;3o anÁlucs
Convites,ctlrto:~ C:li'CUl.1r,2• Reun1do têc:acl sooru tr'lt.11!1~:nto
se~~~entes,rrupo~ro r.olc ,<ldubaç3o,
pla.ntlo, :•.. ntrt>lu llCnr,ol'llCO e
ju1qa~~entc

Outubro

5 hor:u
hon:

1~

VHltaa
Dia E:5pech.l

2 hOTolS
24 hcr.'ls

Reuni3eii

20 hnras

I"I!UI\lÕU.

:iB hC.NIB

.
.

.
.

'

4 h01".1S

treinamf!nto

reuniões

Conv1 tes,rlthos,:!• reuniões •2
bre tlduba:;3o,prcparo do solo
plAntio ,c:ontro~e l!concmlc:c:
j"ulgi\l'1enln

20 horas

VlSltAS

"'

.. . ,. '

hor1~

4 hOl';lS

Visitas
vi si Las

Convue

.A!JÔStO

•·4

2 horas
27 horAs
B horas
JO hor.u

1' hons

Duz..:mbro

rrunii5e!l

JO hON!I

reumões

'!O hons

Diwlqaç:in,convitul c 41 rruni3o t&:nlC4
rrcpotro f' rcuniã.o c:ol'litü r1teC:UtlVO r,.fl!rt'nto .lV."IU."Iç:in
anrl..-uru:mto do Concurso

R~uniJo

4 horas

organi nr;O:'\o d11 fi ~c ali :"ç-jo o
jul!]!\111•!1•!-J c1o1 colhulU

viU1td!l

:!O hora.s

vbi t ~!I
rt•Unl0CD

2:1 horu
10 hor.u
lll horan

•

Janeiro
70
~'f'VI!IJ'~ll"f

'"

L;nnvl tc11 t• orpn1 ~<lçlo d•'
C-'ll?.•l~·.lu do JUl!J.\I'II!ntO

Rcunii5es

fls

Jul~<lmt•nto d<l colheita e flJ'O•
duçJ,,rt•l.tni:io calhulU,aduhl""
ç:\o 1\YollloiÇd.o

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16,5,
16.6.
16.7.
16.8.
16.9.
16.10.
16.11.

Sementes Fiscalizadas•
Transporte Amostras de Solo
Fotografias
Divulgação
Prêmios
Disponibilidade de lnsumos
Material do Consumo impressos
Embalagens para Amostras Solos
Material de demonstração
Horas de trabalho técnico (700 horas)
Diplomas aos participantes.

17. Normas de Avaliação
17.1. Todos os municípios que executarem o concurso fari!o
avaliação para verir.car o atendimento das metas e objetivos.
17.2 A avaliação do concurso será feita pelo comitê Executivo,
através das r.chas de controle econômico e cultura.
17.3. A avaliação será realizada no mês de abril de L978.
17.4.· Atê dia 20 de abril de L978, todos os controles econômicos dos participantes deverão serem entregues nos comitês,
17.5. O comitê furá uma reunião para analisar pontos fortes e
fracos do concurso e dar sugestões, e elaborar o relatório do concurso,
17 .6. O resultado da avaliação será divulgado.
17. 7. O relatório do comitê deverá ser concluído até 15 dias
upós o encerramento do concurso.
17 .8. A cópia do relatório do concurso scrâ entregue às autoridades e principais colaborudores.
AGRADECIMENTO

HOVI!IIIbl'O Convlte r.arta cire•.J14r,r~dl~,Jt
reun1lo técnic.l,controle de crVll!l,pracras,docn. Controlt! E:con.e;
lli!C:O

16. Recursos Necessários

Vt!\1 til !I

l5 horas

J

20 hora11

Com entusiasmo, ao concluirmos este Manual do Concurso de
Produtividade de Feijão Preto, queremos, inicialmente desejar a todos os participantes o maior sucesso em sua lavoura,
Acreditamos nós, que mais importante do que os ótimos
prêmios oferecidos existe a satisfação pessoal de cada um em ter ven·
cido o fantasma da baixa produtividade do feijilo; em saber que com
isto não só elevou seus lucros, como também aprimorou seus conhe·
cimentos técnicos e sobretudo ajudou nosso inunicfpio, nosso esta·
do, nosso Pnfs a chegar mais perto dn nuto-sur.ciência do nbnsteci·
mente interno.
Certos do êxito deste concurso~ queremos cxternnr nossos agrn·
decimentos ils pessoas que, diretu ou indlretamente estilo colabornndo, puru o sucesso deste; 11 ACARESC peln estima e dedicaç~o de
seus técnicos, que nos uuxiliurum na cluboruçilo deste munuu\ c que
~.:untimwm na medida do poss!vc\ u prestar nssistêncin técnico cm
reuniões.
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CONSULTORIA·GERAL
PARECER N• 7S/77
Sobre requerimento de Kleber Alcoforado Lacerda,
Datllógrafo, Classe "A", do Quadro de Pessoal CLT, solicl·
tando reconsideração do Ato que o excluiu da Classe "8", de
Agente Administrativo.
Kleber Alcoforado Lacerda, Datilógrnfo, Classe "A", do Qua·
dro de Pessoal CLT, não satisfeito com a decisão da Egrégia
Comissão Dirctorn, que, através do Ato n• 31 de 1976, excluiu-o da
relação da Classe "B", da Categoria Funcional de Agente Adminis·
trativo, solicita reconsideração da mesma.
II - O Requerimento encontra-se satisfatoriamente firmado
pela Subsecretaria de Pessoal.
!11 - Indo à aprccinçilo do Senhor Dirctor-Gcrnl, solicitou,
este, o pronunciamento desta Consultaria.
IV - Pelo Ato n• 31, de 1976, da Egrégia Comissão Dirctora, o
Requerente teve seu nome cxclufdo da rclaçilo nominal da Classe
"B" e incluído nu Classe "A" da Categoria Funcional de Agente
Administrativo do Grupo - Serviços Auxiliares, somente vindo a
recorrer dessa decisilo a 2 de setembro de 1977.
Em razão disso, sua prctcnsilo nilo pode ser acolhida, por
intempestiva, de conformidade com o disposto no Art. 399 do
Regulamento Administrativo do Senado Federal, que estabelece:

trativo c, tendo sido aprovado na prova de sclcçi!o interna realizada,
foi classificado na Classe "B",
Ora, consoante o disposto no Ato n• 14, de I973, da Comissilo
Dirctora, para o ingresso na Categoria Funcional de Agente
Administrativo, é necessãrio o candidato .possuir, pelo menos,
escolaridade equivalente ao curso ginasial.
A seu turno, o Ato n• 8, de 1976, da Comissilo Dirctorà, que
aprovou o Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal, prescreveu,
no
"Art. 7• Os servidores aprovados, mas que, para efeito
de aproveitamento no emprego dependam da apresentação
do grau de escolaridade exigido cm lei tcrilo o prazo de IS
(quinze) dias, a contar da publicaçilo deste Ato, para entregar
o competente comprovante à Subsecretaria de Pessoal, quan·
do serão os empregos respectivos inclufdos no Quadro que
acompanha este Ato."

Como se vê, o prazo para o recurso está de há muito ultrapassa·

VI- Em que pese à aprovação do Requerente, cm vighimo pri·
melro lugar na prova interna de scleçilo, para ingresso na Categoria
Funcional de Agente Administrativo, onde foi inclufdo, inicial·
mente, na Classe "B", nilo conseguiu ele apresentar, cm tempo hâbil,
o grau de escolaridade exigido para o cargo, só o fazendo posterior·
mente ao prazo estipulado, assim mesmo sem provar que possuiu
essa escolaridade ao tempo de seu enquadramento,
Na mesma situação do Requerente cncontravam·sc os outros
dois funcionários da Casa.
Examinando a situaçilo desses servidores c, cm razão do
requerimento do Senhor Senador Vasconcelos Torres, objctivando a
prorrogação do prazo estipulado no Artigo 7• do Ato n• 8, de 1976,
da Comissão Dirctora, esta assim deliberou, cm rcuniilo realizada no
dia24·11·76:

V- Entretanto, ainda que o pedido nilo estivesse contaminado
pelo vicio da intempestividade, nilo poderia ser deferido.
Senão, vejamos:
Quando du criação do Qundro de Pessoal CLTo Requerente fez
opção pura concorrer ii Categoria Funcional de Agente Admlnis·

•:Dando continuidade aos trabalhos, a Comissilo, apre·
ciando Parecer do Senhor Quarto Secretário, sobre o
Requerimento do Senhor Senador Vasconcelos Torres, pelo
quul solicita prorrogação do prazo de que trata o Art. 7•, do
À to n• 8, de 1976, dn Comissão Dirctora, resolve indeferir o

"Art. 399. O direito de pleitear prcscrcvcrâ:
I - em 5 anos, quanto aos atas de que decorram de·
missão ou cassaçilo de aposentadoria ou disponibilidade;
II- cm 120 dias, nos demais casos."
do.
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pedido, aprovando o Parecer do Relator, que concluiu da se·
guinte formo: "A situação dos 3 (três) servidores, consi·
dcrando terem sido aprovados, deve ser resolvida, a nosso
ver, como proposto, incluldos tais servidores no Plano de
Classificação cm empregos inferiores aos pretendidos e para
os quais não possuem n escolllfidadc legal,"
VI! - Tal decisilo foi consubstanciada no Ato n• 31, de 1976,
cujo reexame ugora se pleiteia.
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Nenhum fato novo, foi, entretanto, oferecido pelo servidor,
capaz de conduzir u Egrégia Comissão Dirctora a modificar o seu
entendimento anterior, o qual se firmou no fato de o Suplicante nilo
possuir, naquela ocasião, os requisitos necessários à sua inclusão na
Classe "8" da Categoria de Agente Administrativo.
Ante o exposto, opinamos contrariamente ao pleiteado, por
falta de suporte legal.
Bras!lia, 5 de outubro de 1977. - Paulo Nunes Augusto de
Figueiredo, Consultor-Geral.

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE ECONOMIA
20• REUNIÃO, REALIZADA
EM 21 DE SETEMBRO DE 1977
Ãs dez horas do dia vinte e um de setembro de mil novecentos c
setenta c sete, no Auditório "Milton Campos", sob a presidência do
Sr. Senador Marcos Freire, Presidente, c, eventualmente, do Sr.
Senador Orestes Qué:rcia, re!lnc·sc a Comissão de Economia, com a
presença dos Srs. Senadores Otair Beckcr, Orestes Quércia, Luiz
Cavalcante, Murilo Para!so, Dinartc Mariz, Augusto Franco,
Franco Montoro, Arnon de Melo, Agcnor Maria, Gilvan Rocha,
Evandro Carreira c Itamar Franco c dos Srs, Deputados Alceu
Collarcs, Israel Dias-Novaes c Ruy Brito.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Milton Cabral, José Guiomard, Vasconcelos Torres c
Roberto Saturnino.
!> dispensada a leitura da Ata da rcuniilo anterior que, em
seguida, é dada como aprovada.
Com a palavra, o Sr. Presidente comunica que se acha no
recinto o Sr. Eduardo Matarazzo Suplicy, convidado para proferir
palestra sobre a "Subavaliação dos lndices lnflacionllrios c as suas
Repercussões nos Reajustes Salariais", c registra, também, a prcscn·
ça de Presidentes de Sindicatos com sede cm Brasília, bem como a de
universitários.
Em seguida, o Sr. Presidente passa à apreciação das matérias
constantes da pauta dos trabalhos.
Silo lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres:
Pelo Senador Orestes Qufrcla:
Parecer favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de
Resolução à Mensagem n• 191, de 1977, do Sr. Presidente da
República, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizado o
Governo do Estado de Silo Paulo a elevar cm CrS 1.000.000.000,00
(hum bilhão de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Vota com restrições o Senador Franco Montoro, pelas razões que
expõe: c,
Parecer favorãvcl, nos termos do Projeto de Rcsoluçi!o que
oferece à Mensagem n• 199, de 1977, do Sr. Presidente da RcpC.blica,
propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Faxinai (PR) a elevar cm Cr$ 4.657.107,79 (quatro mi·
lhões, seiscentos e cinqUenta e sete mil, cento c sete cruzeiros, c
setenta c nove centavos) o montante de sua divida consolidada,
tendo voto com restrições do Senador Franco Montoro.
Pelo Senador Murllo Paraiso:
Parecer favordvcl à Mensagem n• 194, de 1977, do Sr. Presidente
da Rep!lblicn, propondo ao Senado Federal, para que seja autoriza·
do o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em
Cr$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) o montnntc
de sua divida consolidada, na forma do Projeto de Resolução que
uprcscntu.

Pelo Senador Otulr Becker:
Parecer favordvel, concluindo por oferecer um Projeto de
à Mensagem n• 192, de 1977, do Sr. Presidente da

Rcsoluç~o

República, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizado o
Governo do Estado do Parand a elevar cm Cr$ 6.363.000,00 (seis
milhões, trezentos c sessenta e três mil cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada, votando com restrições o Senador Franco
Montoro; c,
Parecer favorâvcl, nos termos do Projeto de Resolução que
apresenta à Mensagem n• 197, de 1977, do Sr. Presidente da RepC.bli·
ca, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz (PR) a elevar em
Cr$ 4.884.388,10 (quatro milhões, oitocentos c oitenta c quatro mil,
trezentos c oitenta c oito cruzeiros e dez centavos) o montante de sua
divida consolidada, tendo voto com restrições do Senador Franco
Montoro.
Pelo Senador Augusto Franco:
Parecer favorâvel à Mensagem n• 200, de 1977, do Sr. Presidente
da RcpC.blica, propondo ao Senado Federal, para que seja autoriza·
da a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a elevar em
CrS 1.340.998,51 (hum milhão, trezentos c quarenta mil, novecentos
e noventa e oito cruzeiros c c cinqUenta c um centavos) o montante
de sua divida consolidada, nos termos do Projeto de Rcsoluçi!o que
oferece, votando com restrições o Senador Franco Montoro: c,
Parecer favorâvcl, concluindo por apresentar um Projeto de
Resolução à Mensagem n• 202, de 1977, do Sr. Presidente da
República, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a elevar em
CrS 14.480.000,00 (catorze milhões, quatrocentos c oitenta mil
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo voto com
restrições do Senador Franco Montoro.
Pelo Senador Luiz Cavalcante:
Parecer favorãvcl, concluindo por apresentar um Projeto de
Resolução à Mensagem n• 193, de !977, do Sr. Presidente da
República, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizado o
Governo do Estado do Ccarll a elevar cm Cr$ 18.846.074,00
(dezoito milhões, oitocentos c quarenta c seis mil, setenta c quatro
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, votando com rcstri·
ções o Senador Franco Montoro; e,
Parecer fnvorllvel, nos termos do Projeto de Resolução que
oferece à Mensagem n• 209, de 1977, do Sr. Presidente da Rcp!lblica,
propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a Fundação
Faculdade de Agronomia Luiz Meneghcl, do Municlpio de
Bandeirantes, Estado do Paranlí., a elevar cm Cr$ 13.000.000,00
(treze milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada,
tendo voto com restrições do Senador Franco Montoro.
Pelo Senador Dlnarte Mariz:
Parecer fuvordvel, na forma do Projeto de Resolução que ofcrc·
ce à Mensagem n• 203, de 1977, do Sr. Presidente da República,
propondo no Senado Federal, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Marechal Cândido Rondon (PR) n elevar em
Cr$ 18.326.433,50 (dezoito milhões, trezentos c vinte c seis mil, quatrocentos e trinta c três cruzeiros e cinqUenta centavos) o montante
de sua divida consolidnda, votando com restrições o Senador Franco
Montoro.
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Pelo Senador Marcos Freire:
Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de
Resolução à Mensagem n• 207, de 1977, do Sr. Presidente da
República, propondo no Senado Federal, para que seja nutorizndn a
Prefeitura Municipal de Silo Lourenço da Mata (PE) a elevar em
CrS 522.100,00 (quinhentos c vinte e dois mil e cem cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Esgotada a pauta da reunião, o Sr. Presidente concede a palavra
no Sr. Senador Murilo Paraíso que sugere o nome do Senador Otnir
Beckcr para integrar, como Vice-Presidente, a Subcomissão criada
para estudar os critérios de fixação das taxas de juros e dos índices de
corrcçilo monetária aplicados às operações de crédito das Prefeituras
Municipnis e Governos Estaduais.
Em discussão a proposta, o Sr. Senador Franco Montara
munifcsia-se favoravelmente à indicação, e destaca, inclusive, que o
Sr. Senador Otair Becker tem sido um dos que mnis'insistentemente
têm chamado a atenção da Comissão para esse aspecto do problema.
A Comissão aprova a sugestão do Sr. Senador Murilo Paraíso.
Com n palavra, o Sr. Senador Otair Becker agradece a inclusão
do seu nome como membro da Subcomissão e pondera para que a
abertura dos trabalhos seja realizada pelo seu Presidente, o Sr. Sena·
dor Domicio Gondim.
Em seguida, o Sr. Senador Murilo Para!so usa da palavra e suge·
re, também, à presidência da Comissão que entre em contnto com o
Sr. Senador Domício Gondim e pleiteie junto a Sua Excelência que
autorize durante a sua ausência que a Subcomissão possa dar
continuidade a seus trabalhos.
A presidência acolhe a sugestão do Sr. Senador Murilo Paraíso
e declara que irá entrar cm entendimento com o Sr. Senador Domí·
cio Gondim para que a Subcomissão se reúna durante sua ausência.
Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente, Senador
Marcos Freire, convida o Sr. Eduardo Matnrnzzo Suplicy para to·
mar assento à Mesa.
Em breves palavras o Sr. Presidente enfatiza a importância dos
artigos escritos pelo ilustre conferencista e publicados através da lm·
prensa, sobre a divulgação dos índices inflacionários pelas autoridn·
des competentes.
O Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. Eduardo Matarazzo Su·
plucy, que agradece a honra do convite que lhe foi feito para proferir
palestra perante a Comissão, sobre a "Subavaliação dos lndices
Inflacionários e as suas Repercussões nos Reajustes Salariais". Inicia
a sua exposição com a seguinte colocação: "o cerceamento às
liberdades, a restrita participação politica dos setores mais amplos
da sociedade nas decisões e na escolha de nossos governantes, a
dificuldade de acesso a informações importantes que normalmente
silo públicas em todos os países democráticos, enfim, o fechado
regime politico em que vivemos tem acumulado conseqUências cada
vez mais sérias para a saúde da Nação".
Mais adiante, o Sr. Eduardo Matarazzo Suplicy destaca o pro·
blema do manejo das estatísticas oficiais pelas autorid~des govcr·
namentais, e afirma ser esse aspecto o responsável por problemas de
extrema gravidade na área econômico·social.
Outra tese também defendida pelo conferencista, que considera
de alta valia, é a participação no processo politico de todos os setores
da população, de forma a encontrar a solução para a promoção de
um desenvolvimento mais justo. Isso será possível, acrescenta, desde
que todos sejam bem informados e possam opinar u respeito, dei·
xando no Governo a cê moda posiçilo de árbitro.
Encerrada a exposição, o Sr. Presidente passa nos debates e con·
cede a palavra, pela ordem de inscl'ição, no Sr. Senador Murilo Pa·
ruiso; Sr. Deputado Ruy Brito; e, Sr. Senador Franco Montara.
Com a palavra, o Sr. Presidente, Senador Marcos Freire, de·
clara que o conteúdo du palestra proferida pelo Sr. Eduardo Matn·
rnzzo Suplicy comprova o acerto du Comissilo de Economia quando
o convidou pura debuter sobre u matéria, e agradece, em seguida, a
presença dos Srs. Parlamentares, presidentes de sindicatos, estu·
duntes e jornalistas e, em especial, ao Sr. Eduardo Mnturuzzo
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Suplicy, pela valiosa colaboração prestada à Comissão com tão bri·
lhunte exposição.
O Sr. Presidente determina, ainda, que as notas taquigrâficns da
palestra do Sr. Eduardo Mntnrazzo Suplicy, logo que forem traduzi·
das, sejam publicadas em anexo a esta Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que
lida c aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente.
ANEXO À ATA DA 20< REUNIÃO DA COMISSÃO
DE ECONOMIA, REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO
DE 1977, REFERENTE À PA I.ESTRA DO SR. EDUARDO
MATARAZZO SUPLICY, SOBRE A "SUBAVALIAÇÃO
DOS INDICES INFLACIONÁRIOS E AS SUAS REPER·
CUSSOES NOS REAJUSTES SALARIAIS", QUE SE PU·
BLICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SR. PRE·
SIDENTE.
PRESIDENTE: Senador MARCOS FREIRE
VICE-PRESIDENTE: Senador VASCONCELOS TORRES

Integra do apanhamento taqulgráReo.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Havendo mímero
regimental, declaro aberta a presente reunião.
Quero assinalar, com muita honra, a presença entre nós do
Professor Eduardo Mutarazzo Suplicy, especialmente convidado
para proferir palestra sobre a "Subavaliação dos lndiccs lnflacionâ·
rios c suus Repercussões nos Reajustes Salariais". Registro, também,
a presença de pre<identes de sindicatos com sede cm Brasflia, que,
igualmente, honram os trnhalhos desta Comis~iio, hem como a de
univc:rsitários que uqui se encontram.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Esta Presidência tem
a honru de convidar o Professor Eduardo Matarazzo Suplicy para
tomar ~1sscnto ü mc:sa,
O SR. MURlLO PARA ISO- Peço a Palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Murilo Paraíso.
O SR. MURILO PARAlSO - Sr. Presidente, gostaria de
lembrar que há cerca de um mês, cm face de argumentações por nós
apresentadas a esta Comissão, ficou deliberado que uma subcomis·
são seria criada especificamente para analisar os problemas das taxas
variáveis, estabelecidas pelo Banco Nacional da Habitação para os
empréstimos pretendidos pelos Municípios e pelos Estudos.
Simultaneamente, naquela mesma oportunidade destacamos,
também, u aspecto, hoje endossado pelo nobre Senador Otair
Becker, da necessidade de uma eliminação dos agentes financeiros,
que oncravmn subst•mciulmcnte os pedidos de empréstimos dos
Estudos c Municípios, e que não víamos maiores razões pura que es·
sa~ liguras de agentes linanccirns permanecessem, nas trnnsnçõcs
com órgilos pú hlicos.
Hoje, o nohre Senador Otuir Becker voltou ao assunto, e como
n Presidente designado por V, Ex•, nuqudu oportunidade, não tem
tido oportunidade, tumbém, de comparecer às últimas reuniões, cu
sugeriria que, mantidn a posição do Presidente, que 1: o Senador
Domício Gondim, V. Ex• designasse o Vicc-Presidentc, que eu
~ugcririu l'o~se o S~.:nador Otair Bccker, paru, em substituição ao
primeiro, dar início aos trabalhos dcstn sub comissào, que me purecc
seriam, de certo modo, urgente, dado à sungrin que sempre há nos
cofres públicos desses órgãos conforme upreciução que nos coube fn·
zcr, anteriormente, e, hoje, endossado pelo nobre Senador Otnir
Becker.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) proposta do Senador Murilo Pnraiso. (Pausa,)
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O SR. I'RANCO MONTORO -Peço a pnlnvra, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Mnrcos Freire)- Concedo a pnluvrnno
nohrc Scnndor Frunco Montara.
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O SR. FRANCO MONTORO - Parece-me inteiramente
prm:ctlcntc a solicit:lç~o do Senador Murilo P:mtiso, principalmente
pelos assuntos tratados na reunião de hoJe,
Vimo), a disparidade de critérios. Alguns empr~stimos, concedidos com corrcç~o monctúria integral, outros, com 40% da correçUo
dus Ohrigw;Ucs Rcajust;'lvcis do Tesouro Nacional, pt:la mesma
instituic;f10. A própríu Cni.xn Econômica Federal empresta a uma
cs~ol:1 ilgrícolil com corrc.:çtio integral, e, depois, a outra instituição
com 40% apenas.
Essas taxas de repasse representam uma variação de critérios
'JUC, rc;ilmcrllc, não pode prevalecer.
Adw que, no interesse público, a Comissão de Economia não
cstú impedindo que l!ssas operações se façam, porque recebendo a
mutérin j{l com preparação, com estudo dos órgãos financeiros c
técnicos estaduais, municipais e federais, mas, realmente, se verifica,
no fundo, uma disparidudc em critérios que são rigorosamente
contrúrlos ft bou udministrução.
Parece-me intciramc:ntl! procedente a solicitação feita c,
também, muito v:ilida a indicação. O Senador Otair Becker tem sido
um dos que mais insistentemente tem chamado a atenção para esse
aspecto do problema. Parece-me que corresponde ao interesse dos
trabalhos da Comissão esta indicação de um Vice-Presidente, que
poderia exercer a função de coordenação desses trabalhos sem maior
delonga.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Continua em discus·
são a proposta do Senador Murilo Paraiso. (Pausa.)
O SR. OTAIR BECKER- Peço a palavra, Sr. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Otair Becker.
O SR. OTAIR BECKER- Quero, inicialmente, manifestar o
meu profundo e sincero agradecimento às manifestações dos eminen·
tos Senadores Murilo Paraiso e Franco Montoro.
Ao mesmo tempo, quero fnzer um apelo a V. Ex•, Sr,
Presidente, e ao.< ilustres Membros desta Comissão, no sentido de
que a abertura dos trabalhos dessa subcomissão se processe através
da pessoa do Presidente, Senador Domicio Gondim. Daí para a
frente, naturalmente, aceitaremos de bom grado desempenhar essas
funções, não necessariamente na qualidade de Vice-Prcsidente mas,
como Membro comum, daremos toda e total cobertura, todo o nosso apoio.
Mas, gostaria de ponderar, Sr. Presidente, fazendo um apelo
para que o início. o pontapé inicial desse estudo, - porque ê
também o Senador Domicio Gondim um dos que vem manifestando,
permunent~mcntc, u sua preocupação com esse tratamento desigual
- fosse dudo por S. Ex• o Senador Domicio Gondim. Depois, nós
nos urticularc:mos c: prossc:guiremos essa jornada, que -- creio vulcr{J <~ pena, porque~ do interesse nacional.
O SR. MURILO PARAISO- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) Concedo a palavra ao
eminente Senador Murilo Pnr:.liso.
O SR. MURILO PARAISO- Eu faria um adendo à sugestão
do Senador Otuir Becker. Acho que a Presidência da Comissão de
Economia poderia se articular com o Senador Domlcio Gondim c
pleitear de S. Ex•, para que o inicio dos trabalho.< não fo&<c preces·
smlo sem o seu conhecimento, I.{Ut!, nu suu i\U.sênciu, os trabalhos
pudessem ser cum..:cados numa fase;: primeira de coordenação, para
dur os primeiros passos. De modo que quando S. Ex• aqui
compurecessej:i houvesse algumu coisa de positivo. Jâ realizada.
Penso ussin\ 11or julgur que, a cada vez que uprovo novos
empréstimos, cnvlllvcndo trunsuçõl!s financeiras com o BNH,
representa uma .;angriu que nos cofres pl1blicos, trnnsform~da em
cruzeiros, pesa, rcprcscntu uma c.\prc:ssào pondc:r{wt:l daqUilO que
prctcm.lcmus puupar.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Esta Presidência, ten·
do cm vistu os novos termos da sugestão do nobre Scnndor Muriln
Puraiso, procurnr{l cntrnr cm cor1tuto com o nobre Senador Dom feio
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Gondim, a fim de que sejam apressados os trabalhos da referida
subcomissilo.
Convido o Professor Eduardo Matarazzo Suplicy para tomar assento à mesn.
Ê com satisf:.t~.;iw que c.!sta Presidência registra as presenças,
nesta reunião. <Jo Presidente dos Sindicatos dos Empregados do
Comércio de Brasília: do Presidente do Sindicato dos Empregados
cm Emrresas do Crédito de Brasília: e do Presidente do Sindicato
dos Empregutlos do Comércio Hoteleiro e Similares da Capital Fc·
dera i.
Com mulia honra, anuncio, agora, a palestra a ser proferida pelo Professor Eduardo Matarazzo Suplicy, um daqueles nomes que
tem se dedicado ao angustiante problema da política salarial
atuulmente vigente entre nós.
O Economista Eduardo Matarazzo Suplicy tem escrito sucessivos artigos pela Imprensa brasileira, enfocando aquele fato que
foi revelado à Nação, de que os lndíces inflacionários, anunciados
em 1973, não correspondiam à realidade dos fatos. Evidentemente,
essa revelação provocou discussões acirradas, inclusive no que se
refere às inevitáveis repercussões na fixação dos salários, que levam
em consideração, tambóm, os lndiccs inflacionários.
A Comissão de Economia, integrada por representantes do
povo, teve a sensibilidade de achar que não poderia ficar indiferente
a essa discussão. E, para alegria nossa, por unanimidade de votos, os
integrantes da ARENA e do MDB decidiram que procurarlamos
trazer esta matéria a debate, perante esta Comissão. Assim, a indi·
caçilo do nome do Professor Eduardo Suplicy foi aceita por todos c,
para alegria nossa, o convite feito a S. S• foi aceito, de logo, apesar
de estar viajando hoje para o exterior, a fim de acompanhar a
reunião do Fundo Monetário Internacional.
Por tudo isso, todos nós agradecemos, mais ainda, a colabo·
ração que o Professor Eduardo Suplicy traz a c~tc debate, como agra·
dccemos, também, de logo, a todos os presentes, aos Srs. Parlamen·
tares, aos Srs. Jornalistas, aos Srs. Economistas, aos Universitários
e, de modo muito especial, aos Presidentes dos Sindicatos aqui já
referidos, que vêm colaborar para o êxito deste encontro.
Concedo a palavra ao Professor Eduardo Matarnzzo Suplicy.
O SR. EDlJARDO MATARAZZO SUPLICY (Faz a seguinte
palestra.) - Para mim é uma grande honra, Senador Marcos Freire,
Presidente da Comissão de Economia do Senado, poder vir à Casa
dos representantes do povo, para contribuir, para esclarecer a res·
peito do que aconteceu com os lndices de preços c com a poHtica
salarial, cm anos recentes.
Agradeço a indicação - convite que o Senador André Franco
Montoro me fez c a toda a Comissão que, por unanimidade, aprovou
a indicação pura eu estar aqui presente.
O cerceamento às liberdades, a restrita participação poHtica dos
setorcs mais amplos da sociedade nas decisões e na escolha de nossos
governantes, a dificuldade de acesso a informações importantes que,
normalmente, são públicas cm todos os pulses democráticos, enfim,
0 fechado regime politico cm que vivemos têm acumulado consc·
qUências cada vez mais sérias para a saúde da Naçilo.
Por motivos que, segundo acredito, devem ser explicados ao pu·
blico pelos próprios responsâveis, alguns de nossos principais ccono·
mistas, com o mais alto grau de formação técnica, deixaram, Iumen·
tuvclmcntc, de revelar o todos a completa informação sobre o comportamento dos preços durante os óltimos anos de governo do
Presidente Emrlio Garrastazu Médici. A subcstimativa dos lndices de
preços, nesse período, i: uma mostru de como um poder discricio·
nário forte, muitas vezes consegue submeter as melhores instituições
e individuas a seus objctivos, ainda que por métodos discutlveis, c
mesmo que as conseqUências desses atos sejam da maior gravidade
sócio-econômicn.
Durante os anos 1972 c 1973, houve intensa discussilo sobre os
lndiccs de preços divulgados pelos institutos de pesquisa reconhc·
cidos oficialmente, como n Fundnçilo Getulio Vargas e a Fundaçilo
Instituto de Pesquisas Econômicas, da Universidade de Sno Paulo,
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cm vista do que se podia observar c da disparidade existente entre
aqueles lndiccs c os que eram elaborados pelos institutos nilo·
oficiais, como o DIEESE•. Nunca, entretanto, o Governo admitira,
publicamente, que houvesse instruido os institutos para que
adotassem critérios que, de certa forma, levariam a subestimar o crcs•
cimento dos preços.
Nos meios acadêmicos ouviam·sc rumores de que se estavam
considerando indevidamente os preços tabelados para o cálculo das
variações nos lndiccs, muito embora pudesse se verificar que grande
parte, senão a maior parte, das transaçõcs no mercado fosse feita a
preços bem acima daqueles fixados pelas autoridades governamcn·
tais. Alguns economistas responsáveis pelas pesquisas chegaram a
mudar de função c mesmo deixaram os institutos. Outros con•
tinuaram o trabalho, c, durante muito tempo, deixaram de esclarecer
qualquer impropriedade na forma de calcular as variações nos
preços.
Por algum tempo essas discussões foram caindo no esqueci·
menta, especialmente depois que o Governo Ernesto Gciscl tomou
posse c que as variações nos lndiccs de custo de vida tanto da FGV
quanto do IPE passaram a se aproximar mais do que era registrado
pelo DIEESE, ou do que os observadores achavam que realmente
estava acontecendo.
Três fatos, porém, levantaram novamente a questão da validade
dos índices. Em primeiro lugar, o relatório do Banco Mundial sobre
a economia brasileira, divulgado pela Folha de S. Paulo, cm fins de
julho desse ano, diz que aquela instituição não considerava válidos
os índices oficiais de inflação da Fundação Getúlio Vargas para o
ano de 1973. Em vez de uma variação no lndicc geral de preços e no
custo de vidu de 14,9% ou de 12,6%, respectivamente, estimava o
Banco Mundial que deveria ser de 22,5%. Um diretor do Banco
Mundial, cm visita ao Brasil, no mês passado, disse à imprensa que
obtivera esse dado junto ao próprio governo brasileiro. Em segunde
lugar, nu primeira semana de agosto, a Fundação Getúlio Vargas
publicava as contas nacionais da primeira metade dos anos 70,
contendo uma nova estimativa da variação do denator impllcito pa·
ru o ano de 1973: 20,5% cm vez de I 5,1 %, anteriormente publicados.
O deflator é o quociente da divisilo do aumento nominal do
volume de bens c serviços produzidos num determinado ano, esti·
mudo em termos de preços correntes, pela estimativa desse mesmo
volume, expresso cm valor aos preços de um ano considerado base,
Como o numerador conti:m o efeito das variações nos preços c o denominador não os apresenta, o quociente renete a alta dos preços no
período considerado. O dcnator impllcito deverá se aproximar do
índice geral de preços tão melhor quanto o fndicc geral de preços
refletir o movimento dos preços na economia.
Em terceiro lugar, a connrmaçiio de que os lndiccs de preços
considerados oficialmente haviam perdido sua representatividade,
durante 1973, foi apresentada cm documento do Ministro Mário
Henrique Slmonsen ao Presidente Ernesto Geisel, cm abril de 1974,
inicio do utual Governo, divulgado pela Gazeta Mercantil também
na primeira semana de agosto de 1977. Nesse documento, o Ministro
da Fazenda faz uma distinção entre os preços que denominou de
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Por que não se fez u revisão retrospectiva dos fndiccs de preços
para o critério dos preços do mercado? Segundo Simonscn, cm seu re·
lu tório, isso ~1cam:turia u ,,h::woantagc:m de .,colocar alguns pigmentos
na imagem do governo passado, da Fundação Getúlio Vargas c das
outras instituições que sincronizadurncntc usum os mesmos critérios
para os cidculos dos índices", Em maio de 1974, como se pode notar
pelos números de abril c maio da Conjuntura Económica daquele
ano. a Fundação Getúlio Vargas fez u rcvisiio dos lndices de preços
dos tri:s primeiros meses do ano, c último trimestre do Governo
Médici. De dct.cmbro de 1973 a março de 1974, o aumento no custo
de vida no Rio de Janeiro foi recstimado pura 11%, em vez de 9% rc·
gistrados anteriormente. Os índices de 1973 não foram revisados c a
~cvisioo do primeiro trimestre não foi suficiente para compensar a
defasagem do ano anterior. (Ver Tabela de comparação dos índices
do Ministério do Trabalho, da FGV c do DIEESE).
Inúmeras foram as conseqUências da subestimativa dos índices
inllt~cionários. De um ludo, as expectativas inflacionárias podem ter
diminuído, o que contribuiria para combater a alta de preços. Talvez
fosse essa a justificativa dos responsáveis por terem tomado tal de·
cisão. O agravamento das pressões innacionãrias no perlodo seguin·
te, pori:m, não comprova essa hipótese. Por outro lado, diversas fo·
rum as distorções para uma economia já ·acostumada a conviver com
~l correçào monetária.
As empresas cujos preços eram controlados mais severamente
pelo CIP- Conselho Interministerial de Preços tiveram seus reajus·
tes autorizados com base nos preços .. comprimidos", embora muitas
vezes conseguissem usar de subterfúgios para contornar a esse
controle. Credores de empréstimos com cláusulas de corrcção monc·
tária foram prejudicados e devedores, por sua vez, foram beneficia·
dos. Os Orçamentos de instituições públicas e privadas foram afeta·
dos. A taxa de câmbio deixou de ser desvalorizada mais rapidamcn·
te, de forma deliberada e consciente pelas autoridades monetárias.
Muitos estudos e teses de economia sofreram esse viés, preju·
dicando o desenvolvimento do conhecimento científico.
Imagino atê, por exemplo, se os economistas que lidam com a
teoria monetária quisessem testar, no Brasil, para aquele perlodo, a
teoria quantitativa da moeda, certamente ncariam bastante irritados,
se verificassem que os índices de preços estivessem prejudicando o
teste das suas hipóteses.
Um economista da FIPE, por exemplo, observou cm sua tese de
livre docência- escrita antc.1 da rcvclaçilo oficial da subcstimativa
- que havia "si:rias limitações na qualidade dos lndices de preços
disponíveis, pois é fato conhecido que esses fndices, principalmente
em 1973, subestimaram o crescimento de preços realmente ocor·
rido".

A conseqUência mais importante, certamente, foi para os tra·
balhadores, uma vez que as taxas de reajustes salariais determinadas
pelo governo deveriam levar em conta os aumentos no custo de vida
c de produtividade. A longo prazo, é possfvcl que as forças de mcr·
cado corrijam parte das distorções. A curto prazo, todavia, os tra·
balhadores foram prejudicados de forma dificilmente reparável.
Nilo creio ser cablvcl propor que os responsáveis respondam
"'comprimidos" c os que chumou de "descomprimidos",
por suas falhas- neste caso-, ainda mais numa hora cm que a Na·
Explicou o Ministro ao Presidente Geiscl, confidencialmente, na çilo mais precisa do espirita de comprecnsiio, de respeito humano c
oportunidade, que o tabelamento de alguns produtos no curso de de perdão por faltas cometidas. Os principais rcsponsâveis pelo
1973 dera margem u amplo mercado paralelo. Utilizando·•• os pre· . ocorrido, entretanto, prestariam um serviço se viessem explicar as
ços de mercado paralelo, o aumento geral do custo de vida, entre suas razões, reconhecessem o que fizeram c ajudassem a sociedade a
dezembro de 1972 c der.cmbro de 1973, fora de 26,6%, muito acima pensar na forma de corrigir as conseqUências das distorções aponta·
dos 13,7% oficialmente registrado pela FGV, no Rio de Janeiro, ou das,
14,04% pelo I PE·USI', em São Paulo. Ambos os institutos, e pos·
Dificilmente tais fatos teriam ocorrido, se estivéssemos vivendo
sivelmentc outros, cm outras capitais, haviam considerado os preços num regime de amplo debute democrático, em que as pessoas nilo se
••comprimidos".
sentissem tiio intimidadas. Essas revelações, embora tardios,
De acordo com o D!EESE, que pesquisa os preços dos bens certamente contribuiriio para afirmar a certeza de todos os brasilci·
comprados pelos trabalhadores, o custo de vida havia aumenta• ros de que precisamos caminhnr rapidamente em dircçilo 1l
do 26,6M% naquele mesmo perlodo, quase o mesmo que a estimativa democrncin.
pura os preços "descomprimidos" feita pela FGV purn o Ministro
r;, muito provável que o Brasil dos últimos trinta anos, c
Slmonsen.
especialmente nos últimos treze unos, se torne um dos exemplos
• Dcpurtumcnto lnteralndlclll de E8tlltllllCA c E!ltudot S6clo-Econ0mh:ot,
históricos de como n inflnçilo pode se tornar um excepcional mccanis·
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mo de conccntraçi'ío da renda propício ao crescimento, espccinlmen·
te cm favor daqueles que possuem mais recursos, melhor informação
c que procuram tirar o máximo proveito da dinâmica inflacionária.
Em suas palestras realizadas em Bombaim, na lndiu, em fevereiro de 1963, um dos economistas que mais estudou a história
monetária das civilizações, Milton Friedman, aponta os séculos XV
e XVI como o período muis documentado em que a redistribuição
oriunda da inflação favoreceu o desenvolvimento. Foi o professor
Earl J. Hamilton, também da Universidade de Chicago, quem
demonstrou, cm vários livros, como as descobertas de ouro e prata
no Novo Mundo produ7.iram um afluxo de moedas metálicas,
inicialmente na Espanha, e que, mais tarde, se espalhou por toda a
Europa c pelo Mundo inteiro.
John Kenneth Galbraith, em seu livro "A moeda, de onde veio,
para onde foi", publicado nos EUA cm 1975, assim explica os
resultados desse afluxo de moedas:
"A mensagem das Américas não foi aquela que trouxe
uma alegria universal. Nu Espanha, a nova riqueza também
levou a uma pressão dos salários para cima. Lá os salários
parecem ter acompanhado aproximadamente os passos dos
preços: nos outros lugares da Europa eles se defasaram muito
cm relação aos preços, sendo o aumento da população uma

das passiveis influências."
"Na Inglaterra, entre 1673 e 1682, quando os preços esta·
vam por volta de 3,5 vezes o nível pré-columbiano (antes de
1492), é provável que os salários cstivéssem duas vezes mais
altos. Havia uma discrepância semelhante na França e, podese supor, também nas cidades comerciais dos Países Baixos c
do Norte da Europa."
"Não foi a última vez - e, provavelmente também não
a primeira que a inflação teve um efeito profundo na
distribuição da renda, com uma tendência a punir mais aqueles '!Ue têm menos. A perda daqueles que receberam salários
derJsados foi, por outro lado, o ganho daqueles que os pagar"m c que receberam os preços altos e crescentes. Os
resultados foram lucros altos e posteriormente, uma acelera·
ção geral do comércio e, na sua manifestação mais elementar,
o capitalismo industrial."
E numa passag n que também poderia ser utilizada para expli·
car, nine que parcial· 1tc, o desenvolvimento do capitalismo
bra>ii<iro, "'' últi·.,as décadas continua Galbraith:
"t ''altos preços e os baixos salários significavam lucros
altus. l!os lucros altos vieram as poupanças altas e um forte
incenti\Jo para os investimentos. Ademais, os preços crcscen·
tcs tornaram fácil ganhar dinheiro: às recompensas materiais
do comércio astuto ou da manufatura eficiente eram
somados os ganhos, com a passagem do tempo, da habilida·
de de vender a mesma coisa mais caro. A inflação lubrificava
os negócios por resgatar os negociantes de seus erros de
otimismo ou estupidez. Finalmente, pode-se supor que os
lucros fúccis davam oportunidades melhores aos novos
empresários que eram -como é o caso mais freqUente- os
mais enérgicos, agressivos ou imaginativos, ou menos
intimidados pelo impossivel do que aqueles que já se acha·
vam no ramo. Foi desta forma que a moeda das Américas c a
inOaçilo resultante ujudnrnm o nascimento do capitalismo
europeu. Indubitavelmente, ele teriu nascido de qualquer
modo, mas não pode haver dúvida que a ajuda foi real."
Oru, ni\o se pode ufirmur que a inflação brasileira tenha sido
planejada com tais objetivos. Em nosso Pnís, a expansão monetária c
o aumento dos preços tém sido fruto das pressões dos mais diversos
grupos na Sociedude puru obter fatius crescentes da rendu nacional.
Desde 1964, cm vistu das restrições que foram impostas aos
lrnbulhudorcs no sentido de minimizur o seu poder de rcinvindicuções, essus pressões Ocurum muito mais por conta dos diversos selares empresariais. Esses forum se ulternundo nu contrnuu busca pelos
progrumus especinis de investimentos, créditos subsidindos, incenti·
vos fiscais, npoio de infru-estruturu, etc,
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f:: interessante observar que, mesmo nu semana passada, cm vista de os sindicatos estarem se organizando para reivindicar a forma
pela qual deveriam ser corrigidas essas distorções, os Ministros
responsáveis pela polftica cconômica afirmaram que não era hora de
reivindicações, seja por parte dos trabalhadores, seja por parte dos
empresários, Ao mesmo tempo, ainda na sexta-feira passada, o
Ministro da Fazenda garantia, cm encontro no Congresso Nacional
dos Supermercados, que as grandes organizações de varejo iriam continuar recebendo juros da ordem de 14% a 15% com correção monetária, enquanto que a inflação ainda está por volta de 40%.
Embora seja necessário reconhecer a necessidade do uso dos
mais diversos instrumentos para promover o crescimento, sua
administração não pode estar divorciada dos objetivos de um
desenvolvimento mais equitativo. O que temos assistido, porém, é a
distribuição de favores especiais aos que já acumularam preciosos
volume de recursos c de poder, sem a contrapartida de uma melhor
distribuição dos benefícios sociais c do poder de decisão.
Também í: justo reconhecer que, muitas vezes, os programa~
governamentais visaram especialmente a promoção do bcm-estar
dos mais amplos setorcs da população. Em geral, todavia, boa parte
desses programas apenas tentaram corrigir de forma insuficiente os
graves problemas sociais resultantes de um processo gerador de graves desequilíbrios.
A falia de rcpres:ntatividade dos índices de preços cm 1973, sejam os da FGV, os da FJPE ou os do Ministério do Trabalho- pois
os deste último estiveram muito próximos dos dois primeiros, com
um diferencial de aproximadamente um ponto percentual ou até quase semelhantes - acabaram se constituindo cm mais uma forma de
combinar a inflação com uma restrita polftica salarial, de molde a
promover o crescimento, ainda que de forma desequilibrada e
concentradora de renda. A situação cm 1973, é preciso reconhecer,
foi amainada por ter coincidido com um extraordinário ciclo de
expansão da economia mundial e, cm especial, da economia
brasileira, que ainda recebeu o impacto de uma forte polftica
monetária c fiscal expansionista, como atesta a taxa de expansão da
oferta de meios de pagamentos de 46,8%, durante aquele ano.
O ano de 1973 foi de marcas recordes. O Produto Interno Bruto
cresceu 14% c o produto per cap/ta, 10,8%. O faturamcnto em termos
reais 'das empresas listadas no "Quem é Quem" de Visão cresceu
40,5%, enquanto os seus lucros cresceram 46%. A proporçãoflucro/liquido/faturamento dessas empresas também atingiu a média
recorde de li ,8% - como pode ser verificado na última edição de
"Quem é Quem". Houve uma expansão de 9% no emprego na
indústria brasileira, c o índice do produto pr trabalhador
empregado na indústria cresceu 6,2%.
O que aconteceu com os salários de 1972 para !973? Caso o índice de custo de vida da FGV estivesse certo e pudesse ser usado como
dcflator, para observarmos o crescimento cm termos de poder aquisi·
tivo, teríamos observado um aumento real de 3,6% no salário
mínimo médio no ano, c um aumento real de 9,2% no salário médio
pago na indústria. Quando utilizamos o índice do DJEESE como
dcflator, que, conforme revelou o Ministro Simonsen, era o que
refletia o crescimento dos preços corrctamente, naquele ano entretanto verificamos que nesse período o salário mínimo real
médio decresceu 7,3%, c que o salário médio pago na indústria de·
cresceu 2,5%. Esses cálculos foram feitos com base nas tabelas anexas a este trabalho.
Segundo dados do IBGE, a participação do trabalho no valor
du transformação industrial, que era de 25,4% cm 1972, passou a
23,3% cm 1973, registrando, portanto, uma diminuição. Quando se
leva cm conta apenas o pessoal ligado à produção, essa participação
passou de 16, I% a 15,2%, respectivamente, lõ importante observar
que a participação do trabalho ligado à produção no valor da trnns·
formação industrial havia sido por volta de 18% nos anos 1962-64,
21% cm 1961, e 23% nos anos 50,
Como podem observar por um dos grtlficos anexos no trabalho,
denominado Participação do Trabalho no Valor da Transformação
lndustriul, com dados do IBGE c colctudos na Tese do Professor
Roberto B. M. Mucedo, du Universidade de São Paulo.
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O que os dudos atestam é: que, nas últimas décadas, curtos
foram os perlodos cm que os trubulhudores tiverum aumentos reais
em seus salários na proporção dos ganhos em produtividade, como
era objetivo expresso de todos os governos, e particularmente dos
que introduziram u fórmula de politica salarial. Quer dizer, a
questão não está em saber se o salário real cresceu ou nilo, apenas. O
salário médio real, não há dúvida, nos últimos anos, cresceu, mas a
questão é: saber se cresceu no mesmo ritmo dos ganhos cm produtividade. Mostru-nos a Teoria Econômica que, quando os salârios
reais nào aumentam no mesmo ritmo da produtividade, maior será a
parcela da rendu que caberá aos outros fatores de produção que nilo
uos trabalhadores. E, tem sido objetivo de todos os governos, mesmo
em outros países, fazer com que os salários aumentem de acordo
com a produtividude. Nem sempre isto é alcançado. Em países europeus e nos Estados Unidos, na última década, especialmente de 65 a
75, c de 65 a 71, especialmente nos Estados Unidos, aumentou tanto
o poder de reivindicação dos trabalhadores que os salários passaram
a subir ainda mais do que os aumentos em produtividade, gerando,
então, no caso, uma pressão inflacionária advinda, inclusive, da
pressão dos trabalhadores. Na Europa, também, a pressão dos trabalhadores tem sido no sentido de fazer os salãrios crescerem até mais
do que u produtividade. No Brusil, tem ocorrido o contrário, quer
dizer, os salários têm subido menos do que a produtividade.
Um estudo especial, "A industrialização brasileira: diagnóstico
e perspectivas", feito pelo Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, em janeiro de 1969, já havia indicado que os salários
reais na indústria brasileira haviam crescido menos do que a produtividade durante quase todo o período 1955-66, salvo nos anos de
1956 c 1963. Entre 1964 e 1966, a produtividade quase não cresceu,
enquanto os salários reais decresceram 8,5%.
Enquanto o salário mínimo real médio se apresentava, em 1976,
com um valor 7,6% menor (tomando-se o índice do custo de vida da
FGV como denator) ou 37,6% menor (tomando-se o índice do
DI EESE como deflator) do que em 1952, o produto per caplta do
Pais aumentou 178,4%, no período de 1952-76. Em 1961 o salário
mínimo real médio havia atingido um valor 32% maior do que cm
1952. Dai até: o início dos anos 70, a sua queda foi bastante acentuada. Nos últimos três anos, houve uma moderada recuperação.
Esses dados são ilustrados, nilo apenas na tabela anexa, mas,
também, no primeiro gráfico que mostra a evolução do salário mínimo real médio e do produto real per cap/ta no Brasil, de 52 a 76. f;
o primeiro gráfico dos anexos.
f; certo, e nilo i: para menos, diante do acelerado crescimento da
economia e da queda do valor real do salário mínimo, que diminuiu
substancialmente a proporção daqueles que recebem esse nível de remuneração. E que atenção maior deve ser dada aos salários médios,
bem como ao espectro das remunerações.
Acredito mesmo que deve ser aprofundado o estudo do salário
mínimo, no Pais. Talvez o seu aumento substancial não seja a forma
mais apropriada de atacarmos, imediatamente, o problema daqueles
que obtêm o mais baixo nível de remuneração, por nilo terem tido,
desde o período de pré-nutrição - envolvendo, além dn ali·
mentaçào, a educação, a saúde c a habitação - oportunidades
adequadas, inclusive pura freqUenturem us melhores escolas e se formurem.
Mas, hú outras formus que deverium ser estudadas em profundidade, c algumas delas estão sendo sugeridas com maior freqUência,
como, por exemplo, eventualmente,- acho que isso precisa ser examinado em profundidade - o Imposto de Renda negativo, ou o
mínimo de renda garantido, que desvinculuriu u população de remuneração mínimu do problemu de estar ou nilo empregado.
Ao examinarmos o que ocorreu com os salltrios médios e de di·
versos níveis vemos que apenas, nos últimos três anos, os objetivos
cxprc:ssos pelos Governos comcçarum u ser ulcunçndos, mas ainda
estilo muitn longe de corrigir as distorções c desequilíbrios obser·
vados no p;p.sado c que, certamente, tivcrum efeitos cumulutivos.
Dadns disponíveis indicam que de 1969 a 1973, enquanto u pro·
dutividadc do trabalhador nu indústria brasileira crc'iccu 38,1%, o su-
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lúrio médio real cresceu 27,9% (usando índice du FGV como denator) ou apenas 9,3% (usando índices do DIEESE como dcnator).
Esses dados, que acho, talvcl, a evidência mais importante,
estão upresentados nu segunda tabela e no segundo gráfico anexos,
que se chumam "Evolução do Salário Real Médio Pago na Indústria
c o Crescimento do Produto Industrial por Pessoa Empregada na lndústrin".
Entilo, vejam que a linha denominada um mostra o crescimento
do produto industrial por trabalhador empregado na indústria, aumentando de 100, em 1969, até 157. A linha número dois
mostra o crescimento do salário real médio pugo na indústria, levando cm conta o índice da FGV como denator. A linha três mostra
a evolução desse mesmo salário real médio pago ao trabalhador na
indústria, levando-se em conta os dados do DIEESE, como lndice
adequado para denacionar.
Aí temos uma evidência clara. Primeiro, o salário real médio na
indústria, por exemplo, cresceu no período de 1969-1976. Em
termos de poder aquisitivo, os salários cresceram, mas não cresceram
de acordo com a produtividade, que era o objctivo expresso desde o
PAEG, como está, ati:, em um gráfico do Plano de Ação do Governo
Castcllo Branco, de 1964-1966, mostrando que o objctivo era fazer
com que essas linhas crescessem no mesmo ritmo, o que não está
ocorrendo -já o verificamos há pouco pelas linhas do gráfico do
Salário Real Médio.
Já de 1974 u 1976, -e isto í: importante reconhecer, isto í:,
durante o Governo do Presidente Gcisel, nos seus trí:s primeiros
anos -, enquanto a produtividade cresceu 12,4%, o salário real
médio cresceu 13,4% (usando-se como denator FGV ou DIEESE),
portanto, ligeiramente mais do que o crescimento da produtividade.
Então, no período de 1974 a 1976, a evidência indica que, primeiro, o Governo Geisel fez um esforço, no sentido de fazer com que
esse objetivo fosse atingido, e o conseguiu para a indústria. Como
veremos, tamb~rn. na agricultura, nesse período, houve um acréscimo real nos salários ..
De 1969 a 1976 - tomando-se o período todo -, enquanto o
produto por trabalhador empregado nu indústria cresceu 57,5%, o
salário real médio cresceu 48,3% (FGV como denator) ou 23,9%
(DIEESE como dcnator), indicando, portanto, que, embora tenha
havido esforço por parte do Presidente Geisel, ainda não foi suficiente para recobrar o atraso ocorrido no passado, e isto levando-se
cm conta, apenas, de 1969 em diante. Nilo havia a série completa
anterior a 1969, pelo menos consistente, para trazer aqui.
A diferença entre o crescimento de produtividade e do salário
real médio pode ser bem documentada pelo que ocorreu numa das indústrias líderes do processo de crescimento econômico, que foi a
automobilística. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores, ANFAVEA, permitem mostrar que, entre
1966 e 1975, a produtividade na indústria automobilística cresceu cerca de 57% enquanto o salário real médio cresceu cerca de 30%.
Pediria, aqui, para mostrur a tabela anexa, porque esses dados
sãO extremamente interessantes, e, talvez, graças à melhor orgoni·
zaçilo du indústria automobilística, temos os dados muito bem
documentados.
Por favor, podem ver "Evolução do lndicc de Produtividude
Real da Indústria Automobilísticu Brasileira", e o quadro seguinte,
"Evolução do Salário Reul Pago na lndústriu Automobilística Brasileira", pura indicar como foi possível esse dado ser obtido.
A ANFAVEA publica o faturamento da indústriu automobilística a cada ano, desde 1966 uté 1975. Denucionando-se esse futuramenta cm termos de cruzeiros correntes pelo índice do custo de vida
do FIPE, obtemos o futuramente em termos reais.
Poderfumos, aqui, ter deflucionudo pelo índice de preços de automóveis, que cresceu menos do que o índice do custo de vida, e
duria um crescimento de fnturnmt:nto, em termos renis, ainda muior
do que' esse. Mus, como vou compurur com o crescimento do sulúrio
médio reul, então, preferi deflucionar pelo FIPE, que é o fndice pnru
São Paulo, e, ai, poderia ser o FIPE, o DIEESE, ou u FGV, porque o
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interesse seria ver a comparação entre o que ocorreu com
por empregado c o salário por empregado,

0

produto

Dividindo o faturumcnto, c:m termos reais, pelo número médiG

de empregados na indústria automobilística, obteremos o (ndicc de
produtividade, que cresceu, então, de 100, em 1966, até 157, cm 1975,
representando 57%, neste período.
Na tabela seguinte, vemos o total de salários pagos na indústria
automobilfstica, Dividindo o total de salários pelo número médio de
empregados, no ano, obtemos, aproximadamente, o salário médio
pago aos empregados, Vemos que, em 1975, o salário médio pago
aos empregados, na indústria automobilística, era de 38 mil cruzei·
ros, certamente um dos salários mais altos pagos na indústria brasi·
!eira.
Deflacionando pelo índice de custo de vida da USP, obtemos o
salário médio real; c, colocando em termos de fndices, verificamos
que evolufram de 100, em 1966, a 130, em 1975, portanto, menos do
que o crescimento da produtividade,
Seria adequado e ideal que tivéssemos esses dados para todas as
indústrias. E, aliás, é de se cumprimentar a ANFAVEA por ter tão
bem organizado os seus dados,
Aqui, cabe uma ressalva: o fndice de produtividade, no caio, é
apenas aproximado. O dado correto para se obter o (ndice de produ·
tividade seria o crescimento do valor adicionado pela indústria, e
não do faturamento. O valor adicionado seria as vendas menos tudo
o que a indústria pagou na compra de bens intermediários, insumos e
serviços, porque, da!, teríamos, exatamente, o quanto poderia a
indústria pagar em lucros, ordenados, aluguéis e juros.
Mas, como não existem os dados de vendas menos compras,
obtivemos, aqui, uma aproximação em termos do faturamento.
Nessa comparação foram utilizados os fndiccs da FIPE como
deflatores. O crescimento de produtividade teria sido maior se o
deflator utilizado fosse o preço dos automóveis, ou o fndice de
preços industriais.
Também na indústria de construção civil, que cresceu 107,5%
entre !969 e 1976, observamos que, até 1973, os salários dos trabalha·
dores menos qualificados chegaram até a diminuir em termos reais,
apesar do crescimento da produtividade. De 1974 a 1975, obser·
vamos um aumento substancial dos salârios nesse setor. Em !976,
todavia, houve uma baixa dos salârios reais. Em 1977, devido à dcsa·
ccleração do crescimento, segundo dados preliminares, estaria ha·
vendo até mesmo urna quebra dos salários na construção civil, em
algumas regiões do País.
As restrições aos aumentos salariais da grande massa de traba·
lhudores beneficiou nilo apenas os proprietários de empresas, mas,
também, os altos executivos, cuja remuneração é função nilo apenas
da escassez relativa de elementos preparados para exercer altas
funções gerenciais, mas, particularmente, da lucratividade das empre·
sas. Em geral, quanto maior o lucro das empresas maior será a remu·
neração dos gerentes. Outros beneficinrios do processo foram nque·
les nos altos postos da tecnoburocracia estatal que ajudavam a admi·
nistrar aquele processo de crescimento.
Em Hierarq11ia e remrmeraçào gerencia/, de setembro de 1973
(republicado em O.r mlto.r da década), o Economista Edmar Lisboa
Bacha mostmrn que, de 1966 a 1972, as disparidades salariais,
segundo o n(vel de treinamento, haviam sido claramente ampliadas:
o salário real dos trabalhadores não especializados baixou; o dos
trabalhadores especializados melhorou de aproximadamente 2,6%
no uno, e o dos gerentes cresceu à taxa de 8, 1%, em termos reais, no
uno.

Dados levantados pela PR IL, Pesquisa em Relações Industriais,
c cnlculos feitos por Domingos Zurron, em sua tese de mestrado nu
FGV, cm Silo Paulo, mostram que os salários reais de praticamente
todas us categorias nu indústria paulista se elevaram de 1969 a 1976,
mas de forma bem diversa pura os diferentes nfveis.
Em média, os sulnrios reais considerados baixos (de CrS 532,00
u Cr~ 2.200,00 por mês, cm dezembro de 1975, quer dizer, postos
nesses níveis salariais) aumentaram 10% entre 1969 e 1974, enquanto
os ordenados reais considerados altos (Cr.S 10.000,00 u Cr$ 35.000,00
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em dezembro de 1975) aumentaram 50% naquele período. De 1974 a
1976, é interessante salientar, houve moderada mudança na ordem e
magnitude de crescimento: os salários considerados baixos cres·
ceram 24,5%, enquanto os ordenados altos cresceram 18,7%, em
termos reais. Nesses cálculos, os (ndices do FIPE foram utilizados
como deflatores. Esses cálculos, também, estão indicados na tabela
anexa, como podem verificar V, Ex•s
Os executivos em posições mais altas em grandes empresas, ge·
rente geral, financeiro, comercial, industrial e de divisão que, em
1975, segundo pesquisa da Morris & Morgan, Engenheiros e Consul·
tores Associados, recebiam de CrS 35.000,00 por mós, obtiveram um
aumento real cm suas remunerações de 90%, de 1969 e 1976, uma
taxa de crescimento bem acima da taxa de crescimento de produtivi·
dade nas empresas, ou dos empregados nas empresas. Para esses exc·
cutivos, o perlodo de rápido crescimento em suas remunerações pro·
longou-se até 1975. Em 1976 e 1977, também devido ao desaqueci·
mento da economia, a taxa de crescimento de suas remunerações
diminuiu.
A conseqUência dessas diferentes taxas de crescimento foi a
ampliação das disparidades de rendimentos na economia brasileira.
Em 1969, por exemplo, como ilustra a outra tabela, o salário médio
de um gerente geral de média e grande empresas, em Silo Paulo e Rio
de Janeiro, era 65 vezes maior do que o de um servente na construção
civil em São Paulo; em 1973, 81 vezes maior, e, em 1975, 90 vezes
maior. lncluindo·se os benelicios adicionais recebidos pelo gerente
geral, a relação, cm 1975, ampliava-se para cerca de 150 vezes. Em
1976, houve uma diminuição na disparidade, que passou a 86 vezes
em termos de salários monetários, ou 99 vezes incluindo-se os bene·
licios adicionais.
Esses dados a respeito do crescimento dos salários de diferentes posições podem servir até de subsidio aos que têm considerado
adotar uma política salarial especifica para as remunerações mais
altas, como tem sido objeto de discussão do próprio Conselho Na·
cional de Política Salarial. Podemos verificar, então, que os reajustes
maiores para todos os salários nos anos 1975 e 1976, ou 1974 e 1976,
contribuíram para reverter moderadamente o processo de ampliação
das disparidades. De forma que, talvez, a própria condução mais
correta da politica salarial já constitui, provavelmente, a melhor
forma, ou uma das principais formas, de correçilo desse mecanismo
anterior, de recentes disparidades. E, neste sentido, há que se re·
conhecer o esforço do Governo do Presidente Geisel.
Finalmente, na agricultura, podemos observar que depois de
apresentarem crescimento muito lento, entre os anos de 1966 a 1972
- como demonstram os dados coletados pelo Centro de Estudos
Agrfcolas, da Fundação Getúlio Vargas, conforme mostra a tabela
"lndice; de Salários Nominais e Reais Pagos no Setor Agrícola Brasi·
leiro, Utilizando-se os lndices do Custo de Vida da FGV e do
DIEESE como deflatores", ou mesmo um decréscimo ao se consi·
derar os índices do D!EESE como deOatores, os salários reais
aumentaram bastante, na agricultura, de 1973 a 1975, mesmo pura os
trabalhadores volantes, ou bóias-frias, cujas condições de emprego
silo ainda de grande insegurança e precariedade, Provavelmente,
aqueles estão cm piores condições cconômicns, na sociedade brasi·
!eira atualmente. Bmais dilicil estimar a produtividade do trabalha·
dor no campo, em vista da não disponibilidade de dados completos a
respeito do número de pessoas ocupadas.
Dados reunidos pelo Instituto de Economia Agrfcola mostram
que, no Estudo de Silo Paulo, o número de pessoas ocupadas na agri·
cultura decresceu de 1.460.000, em 1971, para 1.239.000, em 1975.
Caso essa tendência tenha sido observada também nos demais
Estados, o crescimento da produtividade, ou seja do produto por tra·
balhador empregado, foi ainda maior do que o crescimento do
produto real da agricultura que foi de 68,4%, entre 1966 e 1976,
segundo os dados das Contas Nacionais, da FGV. Podemos afirmar
com certeza que, de 1966 u 1972, os salários reais do trabalhador, no
meio rural, não acompanharam o crescimento de produtividade. De
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1973 a 1975 provavelmente o fizeram. Em 1976, diminulram cm ter·
mos reais.
Como podem ser observados, não apenas por essa tabela ai
indicada, mas, também, pelos diversos grâficos que mostram '?S ln·
diccs de salários reais pagos na agricultura brasileira para o trabalha·
dor eventual, ou bóia-fria, para o tratorista, para o trabalhador
permanente, ou antigo colono, para o administrador c para o capa·
taz. Quer dizer, ai está indicado o crescimento dos salArios reais, tan·
to usando os lndiccs da FGV de custo de vida, como deflator, como
os do DIEESE.
Aqui, também, é preciso qualificar que, certamente, os lndices
do custo de vida da FGV, para a cidade do Rio de Janeiro, ou do
DIEESE, para Silo Paulo, não são apropriados para o setor rural.
Infelizmente, nilo hâ um lndicc do custo de vida no campo. Temos,
então, aqui, só um dado aproximado. Aliâs, acho que outra coisa
importante que deveria ser considerada - ainda mais agora que o
Governo está preocupado com a elaboração dos lndiccs do custo de
vida, e que passou ao IBGE a responsabilidade dessa elaboração,
sendo que os fndiccs serão levantados cm 14 regiões metropolitanas
principais do Pais - seria o levantamento dos lndices do custo de
vida para a área rural. Acredito que, provavelmente, haverá institu·
tos- tais como o Instituto Agrônomo de Campinas ou a Faculdade
de Economia Agrlcola de Viçosa e outras especializadas, no Rio
Grande do Sul e no Nordeste - universidades ou centros de
pesquisas que estariam cm condições de examinar a evolução do
lndice do custo de vida nas regiões rurais. Ao promover isto, o
Governo estaria não apenas dando a condição de análise de um dado
extremamente importante, para o que ocorre na economia, mas, tam·
bí:m, tcrlamos atingido um outro objetivo, que seria o de estimular
quadros de pessoal técnico em pesquisas nesses institutos, voltados
mais para o campo brasileiro. Quer dizer, enti!o, que o Governo teria
que prover recursos, para que isso fosse feito. Poderia, da mesma
forma como se selccionaram 14 regiões metropolitanas, selccionar ai·
gumas regiões rurais para essa finalidade.
Os dados acima permitem concluir que a politica salarial se·
guida pelos governos brasileiros, nos últimos quinze anos, particular·
mente de 1964 a 1973 -e também antes de 1964 houve isto, como
demonstram os dados, não é apenas de 1964 em diante-, ni!o canse·
guiu atingir seu objetivo de garantir aos trabalhadores aumentos cm
suas remunerações na mesma proporção dos ganhos cm produti·
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vidadc. Estudos mais completos poderiam indicar que existiu,
durante o perlodo, um grau de mobilidade cconômice, e social que
permitiu razoável melhoria de bcm-estar a boa parte da população.
Logicamente, houve pessoas que passaram de serventes, na
construção civil, até mestre de obras, e isto não está bem delineado
aqui. Houve opcrârios que chegaram a postos de chefia nas fAbricas,
chefes de produção, e, eventualmente, até a posição de gerente,
embora isto nem sempre seja o caso geral. Há, até, uma tese recente
de um economista do IBGE, no Rio de Janeiro, se não me engano é
Roberto Castelo Branco, ouvi falar pelo economista Carlos Geraldo
Langoni, que estuda esse assunto c demonstra o grau da mobilidade
existente. Esses estudos, certamente, não conseguirão deixar de con·
firmar o que todos nós pudemos observar com nossos olhos; as crcs·
centes disparidades de renda e riqueza.
Os dados apresentados também mostraram que, nos anos 1974 e
1976, os salários passaram a acompanhar, c até com ligeira vanta·
gem, o crescimento da produtividade. Isso não foi, entretanto,
suficiente para compensar as distorções criadas nos perlodos antcrio·
rcs, que nilo se restringiram a 1973.
E provável que aumentos salariais mais altos que a inflação e a
produtividade, cm 1977, como estarfamos examinando agora, para
corrigir os efeitos da restritiva politica salarial anterior, viessem a
provocar mais inflação e anular os efeitos que os trabalhadores
achariam justo obter.
Certamente, haverá outras formas de compensar as perdas
havidas.
Com informações cada vez mais ricas que qs estudos que as pró·
prias entidades sindicais, federações de trabalhadores c de empresA·
rios estilo levantando, trabalhadores e empresários poderão sentar-se
à mesa, e, livremente, discutir a melhor forma de corrigir as distor·
çõcs do passado, e ainda estudar a forma de evitar que sejam repeti·
das no futuro. O Governo - acredito - deve procurar ser o Arbitro
mais imparcial possível dessas negociações.
Creio que a participação no processo politico, cada vez mais
consciente, de todos os selares da população certamente será a forma
de acharmos a solução para a promoção de um desenvolvimento
mais justo. Os economistas podem contribuir com análises e com
sugestões, mas as soluções jamais deverão ser impostas antes que
todos tenham a oportunidade de serem bem informados c de opina·
rem a respeito.
Muito obrigado. (Muito bem I Palmas.)
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COIU'•IIli\Ç;\0 I·:N'Lont; O~ ÍNDICI·::; 1: V,\llt,\ÇOl:~ flU CU::'rO !Jl; VIIJ~ !;lmUtlllO ~

O 1Jl:Pi\H'l'ar.tl:fl1'0 Ifl'ri-:I!~II/IJIC,\1, lll·: ~\'1'15:;OCIO-i,COIIÚIUCU:i 1: O liiiii51'~HIO !lO 'rHill\ALI/0, 1: NO
SAL,\:tiO fJ!I!.lliQ.

i'UND~Ç:\0 m•:'r~UU VA\lOII~,

CA E

J::~·~UI10S

DATA DEj AUI·IENTO ,. AIJNENTO NO CU~TO DE VIDA DURANTE O PERÍODO DE VI
HUDANÇA /NO SI,LÁRIO Q~NCIA DO SI,LÂRIO !1ÍNII10 ( AT!: O MÊS Atl'fERIOR A~
RBMUSTE l
t
SAL ARIO ' tLiJittO
,.
D ,.,•·' (A-B) % (A-C) ::.; (A-D)' •'
B
~(,
c ,,,,
HÍNUIO ~A ~'
01/01/52
~·
04/07/54 100,00
01/IJ8/56
58,33
01/01/59
57,89'
18/10/60
6o,oo
16/10/61
4o,oo
01/01/63
56,25
24/02/64 100,00
Ol/03/65
57,14
Ol/ll3/66
27,27
01/'l3/67
25,00
2r;/03/6A
23,43
Ol/1'15/69
20,37
ol/n5/70
20,00
/05/71
20,51
/05/72
19,15
/CS/73
16,07
/05/7'+
20,77
/05/75
41,4lf
/05/76
'+'•,14
4lt I 01
/05/77

-·

1•8,53
48,03
1•6 ,53
51,90
37,12
681 51•
93,82
72,52
G0,01
l:lt,02
26,99
23,96
22,69
20,63
20,98
13,82
22,09
29,07
37,00

-

57,52
1•9 ' 1•3
1•5,49

-

-

78,03
1•5 ,os
38,31
69,18
69,98
110,49 115,20
76,83· 70,72
51,82
43 ,9'•
1,4,53
37,09
23,52
25,97
25,85
27 ·'•7
22,16 18,31
21,23
23,23
22,42
18,61
13,23 25,19
25,27
33.93
,Jf., '?'.J
22,36
40,60
40,86
~~y~
41,,1;3

COLUNA P. ...I o - AUHEfiTO NO SALÁRIO MÍNIHO
COLUNA B ·"' - iUlliS~!:R!D DO TRAnAT,I!O.
COLUtiA C ,., . - FUtiDAÇM GF.'1'ÚL10 VARGA5
COLUNA D ••,, - DIEESE

.

51,47
10,3
11,36
8,1
8,88
-(12,29)
6,18
-(15,38)
-(32,74)
-(19,02)
-( 3,56)
-< 3,59)
-( 2,69)
-( 0,12)
-( 1,83)
2,25
-< 1,32)
12,37
7 '1lt

-

42,48
8,9
12,4
-(18,03)
1,69
-(13,73)
-(10,1,9)
-<19,69)
-(16,67)
-(12,09)
-< 0,09)
-< 5,48)
-< 2,16)
-< 0,72)
0,54
2,8'•
-< r, ,sl
19,08
3,28
-( O,lt2)

-

-< 5,05)
-(12,93)
-(15,2)
-<13,58)
-<21, ,s5l
-(19,53)
-( 2,54)
-( 7,1)
1,69
-( 2,72)
-( 3 ,27)
-( 9,12)
-(13,16)
,j,:>:;
3 ,5 1•

o, o )o
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O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - O substancioso tra·
bulho do Professor Eduardo Matarazzo Suplicy traz, sem dúvida
alguma, importantes dados a serem examinados, c contém
afirmações que podem dar margem a questionamentos por parte do
auditório.
A Presidência informa que o Professor Eduardo Suplicy se
coloca à disposição dos presentes, para quaisquer indagações.
Solicito aos Srs. Senadores que desejarem levantar questões que
façam uso da palavra.
Encontra-se inscrito, em primeiro lugar, o Senador Murilo
Paraíso, a quem concedo a palavra.
O SR. MURILO PARAISO- Inicialmente, quero me congro·
tular com o Conferencista, pelo brilhantismo do seu trabalho. Gos·
tnria, todavia, de fazer-lhe três indagações: primeiro: ele diz, à
página 4 de seu trabalho, que "é muito provllvcl que o Brasil dos
últimos 30 anos e, especialmente nos últimos 13 anos, se torne um
dos exemplos históricos de como n inflaç~o pode se tornar um exep·
cionul mecanismo de concentruçilo dn rendn propicio ao cresci·
menta, especialmente em favor daqueles que possuem mais recursos,
melhor informação c que procuram tirar o múximo proveito da
dinfimicn inflacionilriu".

Parece-me que a expressão "especialmente nos últimos 13 anos"
não estaria bem posta, porque data exatamente dessa época a
implantação do sistema de correção monetária, que penso ter sido
uma salutar medida para evitar exatamente o enriquecimento fllcil,
que provinha, muitos vezes, de financiamentos oficiais para a
aquisição de bens que, com o regime inflacionãrio, davam saltos em
questilo de valor.
Farei as três indagações e, depois, V, S• fará as suas apreciações
a respeito. Essa foi a primeira delas. Segunda: se a distorção na
fixação de um Indico com buse em valores "comprimidos", conforme
foi apresentado em seu trnbnlho, não estarie automaticamente
corrigida quando, no primeiro lndice, seguinte, quando os valores
considerados já houvessem sido devidamente descomprimidos.
Suponhamos a fixação de fndices, pnrtindo·se do lndice zero ini·
cial, por exemplo, para um primeiro ano em que se determinasse um
lndice primo, no segundo ano, um fndice dois, no terceiro uno, um fn·
dice três, e assim por diante, todos tomudos como referência o Indico
zero.
Admitamos que no primeiro ano houvesse sido tomado um
Indico falso, denominado assim um Indico "r', qualquer, de valor
inferior ao fndice primo. Nessa hipótese, ter·se-ia calculado um per·
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ccntual inferior ao real. Mas, quando se determinasse o lndicc dois,
cujo vnlor fosse determinado com base cm valores "dcscompri·
midos'\ automnticnmcntc a correçilo estaria feita, Entilo, no ano se..
guinte, o trabalhador, o comerciante, ou o empresário que tivesse so·
frido a desvantagem de ter os seus negócios ou salários sido corri·
gidos com base cm função de um lndicc falsamente elaborado, com
base cm valores .. comprimidos" de custo de vida, automnticnmcntc
eles estariam corrigidos,
Permito-me dizer que, na qualidade de engenheiro, acho impor·
tantlssima a responsabilidade técnica que um engenheiro exerce cm
quaisquer de suas atividadcs profissionais. Acho que os valores
numéricos de um trabalho técnico não podem ser deturpados, Não
podem nem devem ser divulgados com valores distorcidos. Assim,
não entendo por que a Fundação Getúlio Vargas, que é um órgão
eminentemente técnico, concorda cm divulgar resultados dos índices
de custo de vida com distorções de ordem politica, para abrigar uma
dirctriz de Governo que necessita da alteração desses valores.
Indago, cm terceiro lugar, se o responsável técnico pelo aspecto
econômico, na determinação desses índices, não é obrigado a apor a
sua assinatura em todos os dados que são colhidos com a intenção de
divulgar os valores reais, para que a população brasileira tome
conhecimento da situação do Pais? Admito até que, divulgados esses
lndices, um Governo pudesse impor à sua população uma diretriz
econômica que viesse a representar um sacrificio generalizado;
a despeito de reconhecer que o índice de custo de vida tivesse chc·
gado a determinados valores, admito que o Governo impusesse a
todas as transaçõcs do País valores inferiores àqueles, com a intcn·
ção até de forçar uma diminuição do ritmo inflacionário,
t; claro que, se isso ocorresse, tcrlamos que levar em consi·
deração que aqueles menos aquinhoados, ou seja, os trabalhadores,
teriam que ser tratados de maneira mais compatlvcl com essa con·
dição, ou seja, adotando para seus reajustes salariais valores um
pouco mais elevados, enquanto que para outras transações a coisa
pudesse sofrer uma pequena evolução. Jamais, porém, divulgar esses
lndiccs com resultados não reais.
Acredito que se, por acaso, não há, na atividadc profissional do
economista, a necessidade dele funcionar como responsável técnico
que pode, perante um conselho de controle do livre excrclcio da pro·
fissão de economista, responder por esses dados, até me inspira a
apresentar ao Senado um projeto, ou uma emenda à Lei que regula·
menta a profissão do economista, de modo que passe a haver a obri·
gatoriedade da assinatura do economista em qualquer trabalho que
envolva a aplicação da sua técnica profissional,
O quarto assunto, que seria apenas uma incorporação à sugcs·
tão do palestrantc, é que, realmente, pudessem os economistas,
através dos órgãos oficiais do Governo, promover meios para que a
determinação de índices do custo de vida no campo, na zonn rural,
pudesse se transformar, a curto prazo, em realidade.
Eram estas as observações que tinha a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Concedo a palavra ao
Professor Eduardo Matarazzo Suplicy, para responder às indagações
do Senador Murilo Paraiso,

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Muito obri·
gado pclns observações c pelas perguntas, muito interessantes, certa·
mente.
Com respeito ao que ocorreu especialmente nos últimos 13
unos, contudo, acho que foi desde que começou a se agravar a infla·
çilo, o Brasil tem uma história de inOaçilo de mais de 300 anos, c
sobre este assunto existe um livro de certo professor, intitulado O.r
300 anos de lnf/arao brasileira. Esse Processo constitui uma cndemia
que uinda não fomos capazes de corrigir, Após 1945, a inOaçilo se
agravou e mais uinda nos anos 50 c 60; estamos até hoje com ela,
Certamente, a partir de 1964, foram instituídos diversos instru·
mentes em ordem crescente de corrcção monctâria que - concordo
-serviram paru neutralizar grande purtc dos efeitos innuciondrios e
mesmo redistributivos não upcnns corrcçilo monetâriu, corrcção
sularial, etc, A partir de 1968, acredito que foi um dos melhores
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instrumentos de poUtica cconômica adotados, as minidcsvalorizaçõcs, a taxa de câmbio c uma série de coisas,
Entretanto, aconteceu a corrcção monetária dos salários uma
vez por ano, mas, cm geral, sempre com esse dcfnsamcnto, que se

tornou propício ao mecanismo de fazer com que, durante diversos
anos, muitas vezes, os salârios, cm termos reais, crescessem menos
do que a produtividade. De certa forma, os empresários não silo
culpados- estilo vendo o seu ponto de vista; os empresários vêem o
mundo da forma como deve ser visto por eles, com o seu objctivo,
em uma economia de mercado, de maximizar os lucros, Se essa situa·
ção é propícia para eles, acham que está tudo bem- é propícia até o
ponto que não cheguem a causar tais distorções na sociedade que,
depois, venham a destruir aquilo que eles prezam. Por isto, também,
eles sentem a responsabilidade c estão preocupados com o assunto,
t; interessante observar que os dados mostram que, de fato,
ocorreu essa distorção. Há um ponto que vou citar como exemplo.
Em certa ocasião, fui convidado a participar de um debate, cm um ai·
moço na Federação de Comércio, para questionar esse assunto junta·
mente com o Governador Faria Lima, que concordou com as obscr·
vaçõcs que cu fazia. Após o almoço, um empresário veio admoestar·
me, dizendo que não era justo criticar, crítica esta que estaria visan·
do, especialmente, o responsável pela poUtica cconômica maior no
período anterior, que seria o Ministro Antônio Delfim Nctto - o
reconheço como um dos maiores economistas brasileiros - que nilo
precisa ser punido por isto, como já disse, mas acho que ele precisa
explicar as razões do que considero uma falha. Contudo, estamos
num período, no Brasil, cm que precisamos perdoar pessoas de todos
os lados. Esse empresário me dizia que nilo era justo porque isso
havia sido, até, uma mentira, como uma daquelas que um pai conta
ao filho c que, às vezes, é benéfica, Primeiro, não concordo com isso,
pois acho que, na educação de um filho, nada ajuda deixar de contar
a verdade, No caso, nilo revelar o fato total, veio a beneficiar os
empresários excepcionalmente, c, embora tivesse sido um ano de
excepcional crescimento da economia, não permitiu aos trabalhadores acompanhar os ganhos de produtividade na sua rcmuncraçilo,
Mas, até que ponto uma corrcçilo posterior poderia corrigir o
desvio inicial? Acho que as próprias forças de mercado c as promoções, conforme explicado pelos Ministros Simonsen c Reis Vclloso,
em um documento divulgado na semana passada, contribuem para
corrigir as distorções no passado - creio que apenas parcialmente,
Como é que um mecanismo de inflação com poUtica salarial pode
beneficiar, digamos, mais os empresários que os trabalhadores?
Ainda que acrcditãsscmos na teoria cconômica ncoclãssica de que,
em um sistema de mercado, cada trabalhador estaria recebendo uma
remuneração de acordo com a sua contribuição para a economia, de
acordo com a sua produtividade, que é algo questionável, - po·
dcria, depois, falar a respeito - temos que ver que, quando uma
pessoa resolve trabalhar cm urna empresa, contrata uma série de
coisas c se adapta, ou seja volta a sua vida para trabalhar na cmpresa, cm termos de moradia, de lugar onde vni educar seus filhos,
etc., essa pessoa,- a não ser urn trabalhador volante, um bóia·fria,
que vai para lá c cá, a cada instante, em função de umn situação
geralmente reconhecida como não muito boa - entra na empresa
não apenas pelo salãrio. Em geral, as pessoas querem se realizar,
fazer um trabalho que acreditam irã desenvolver a personalidade de
cada um. Então logicamente, isso tem a ver com o ambiente c com as
condições de trabalho, com aquilo que se está realizando.
A remuneração é apenas um ponto. Contratamos um salário c o
podemos considerar justo no início de um período, Mas, a purtir da(,
quando a inflação se acelera, o poder aquisitivo do salãrio será
reduzido, ao longo do ano, c quanto muior a inflação maior o prejuí·
zo puno nqucle que foi contratado àquela remuneração, c maior o
beneficio daqueles cujos preços são, cm gcrul, ajustados mais rapida·
mente do que os suldrios. Através desse mecanismo,- nilo é que os
cmprcsãrios sejam culpados ou não- eles nenhum sendo beneficia·
dos.
Em segundo lugar, quando a correçilo monctârito se agravou,
tornou-se um peso grn.nde pura os empres(lrios, nos seus emprésti·
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mos. O que ocorreu? Os empresários de todos os sctorcs passaram a
pedir que essa corrcção fosse limitada. Então, na agricultura, os
empréstimos são a 8% ou 10% no ano. Aliás, os empréstimos na
agricultura tornaram-se um dos meios de mais rápida copitnlizaçilo
poro os cmpresãrios, no economia brasileiro, nos últimos anos; a to!
ponto que, cm Silo Paulo mesmo, alguns cmprcsãrios, gerentes de
bancos e banqueiros brincam de "onde é que está o eixo de produção
leiteira e ogrfcola". E dizem: está ali' na rua 15 de Novembro, na rua
Boa Vista, no tri1lngu!o dos bancos, Por quê? Porque cxatomente as
pessoas que conhecem as operações finuncciros, em gero! os banqueiros ou di retores de banco, que sobem c estilo próximos da decisão de
emprestar e de verificar todo o mecanismo, conseguiram - logicamente vendo tais oportunidades- empréstimos o juros tão baixos, c
foram sendo cmpresllrios de fazendas, tendo fazendas, levantando
emprcstimos porn ·se capitalizarem c houve, of, uma enorme
capitalização. Poderíamos, então - seria um estudo interessante verificar qual foi o crescimento da capitalização dos empresários que
realizaram empréstimos de tal forma. Também os empresários de
cada sctor industrial, aqueles que vamos pedir poro definir cada setor
como prioritário, solicitaram empréstimos com 20% de corrcção
monetária limitada; juros de 5%, 6%, 7% mais 20%, enquanto a inOiiçilo ia a40%.
Isso é prioritário, propicio ao desenvolvimento, mas, certa·
mente, tais fundos- assim emprestados, com os recursos, cm geral,
que nominalmente pertencem aos trabalhadores. Ao Fundo de
Garantia, do PJS, do PASEP - têm sido canalizados para esses
empresários, para um aumento muito rápido do sua capitalização,
propiciando acumulação de riquezas que, geradas durante vários
anos, irilo, depois, gerar rendas. Então, um processo de acumuloçi!o
de riquezas, depois, contribui para um processo de distribuição também bastante desigual ou seja, a distribuição de riqueza acumulada
de forma desigual gera, no futuro, distribuição de renda de forma
desigual.
O SR. MURILO PARAISO - Isso me parece que é a formo
que o Governo tem de na impossibilidade de o Governo como empresa aplicar recursos que objetivem o desenvolvimento de determinados áreas - consideradas indispensáveis, fazê-lo atrav6s de outras
empresas. Desde que o condição está facultada a qualquer um que a
ela se habilite, que, ot6 sob certo aspecto se sacrifique, se disponha a
ser fiscalizado pelo Governo, parece-me urna medida salutar. Não ~.
absolutamente um privilégio, pois a condição é: facultada a todo
aquele que se dispuser a atuar naquela área, nilo há urna pré-orienta·
ção no sentido de beneficiar a esse ou àquele individuo. lô: uma condição que o Pais oferta a todos aqueles que possam c queiram se habilitar a tal.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLJCY- Está certo,
mas ocorre que aos trabalhadores i: um prêmio, mas veja bem, quão
maior a inflação, por exemplo, maior o presente que se dâ àqueles
que .....
O SR. MURILO PARAISO - Admito isso tudo, porém diz
respeito a uma conjuntura, que preciso ser analisado não como foto
isolado. Então, o Governo deve, antes de decisões como essa, con•
cluir através de estudos de seus economistas, que a aplicação de recursos nesse ou naquele sctor vai assegurar uma produtividade tal
que oferecerá um o melhoria às condições de vida, inclusive dos pr6·
prios trabalhadores. lô: um aparente sacriflcio pois hã o objetivo
maior, que é conseguir, posteriormente, um nfvel de vida melhor para toda a colctil'idnde.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Preciso, ainda, terminar de responder as questões inicinis. Uma delas é o respeito
da Fundação Getúlio Vnrgas. Sou Professor daqucln Fundação na
Escola de Administrnção de Empresas, de SUo Paulo c, portanto,
não membro do Instituto Brasileiro de Economia que é outro Instituto dn Fundnção Getúlio Vargns, no Rio de Janeiro. At~ me senti,
ao procurar analisar mais profundamente esse problcmn, um pouco
constrangido, porque não 1: o meu objctivo, de forma alguma, fazer
nlgo contra n Fundnçào Getítlio Vnrgas a que pertenço c quero
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preservar, c justamente, se é que ocorreu isso, desejo contribuir para
que nunca mais ocorro. Acredito que seja adequada a sua recomendação de que sempre os economistas responsáveis sejam, vamos di·
zcr, realmente rcsponsllvcis pelos dados que apresentam ao público,
e que isso seja esclarecido a todos, e não apenas dentro do Governo.
Estou plenamente de acordo com isto c com a proposta do estabelecimento dos fndiccs rurais.
Voltando um pouquinho, quando o inOação passa de 20%, o
prêmio é maior para os cmprcsârios. Seria justo, cnti!o, que sempre
que o inflação ultrapassasse a 20%,- nilo é uma coisa viâvcl, mas só
pnra comparar- que se devolvesse aos compradores dos bens a difc·
rcnça pelo que estilo pagando a mais, Seria a coisa mais justa, mas
ni!o dá. Uma alternativa cm que, talvez, se pudesse pensar, e até
contribuiria para a disciplina do combate à inflação, embora os
empresários não fossem gostar muito, 6 que aquelas empresas que
recebessem empréstimos com corrcçi!o monetária limitada o 20%,
por outro lodo, ni!o aumentassem os seus preços cm mais do que 20%
ao ano. Acho que seria uma medida justa c, aliás, já é: um pouco
empregada num setor da economia brasileiro, pelo menos, às vezes,
ou melhor num determinado período ocorreu isso, e o escutei de pessoas que receberam empréstimos a 8% ao ano, para empregarem na
criação de gado. Algumas dessas pessoas, quando o preço da carne
nilo subiu muito, estavam reclamando. Mas, num debate entre
empresários do sctor, um outro argumentou: "Bem, precisamos ver
que estamos recebendo empréstimos o 8%, Não podemos reclamar
que a carne não esteja subindo." Agora, nilo sei cxatamcntc a quanto
cstâ; parcce•mc que cstã subindo novamente. Nilo o posso afirmar,
porque não sei os detalhes.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Concedo a palavra ao
Deputado Ruy Brito.
O SR. ALCEU COLLARES (Fora do microfone.) - Peço licença ao professor Eduardo Suplicy, porque tenho de levar minha fi.
lha ao colégio.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLJCY - Pois não.
Muito obrigado.
O SR. RUY BRITO- Professor Eduardo, V, S• falou do carátcr endémico da inflação brasileira. Quero começar a minha abordagem do problema, precisamente por a!. lô: que o processo inflacionário represento uma decisão de caráter politico. Qualquer governo, quando chega o momento de traçar a sua politica económico, ou
ele opta por uma politica de estabilização de preços e a desenvolve,
enfrentando todos os obstáculos, ou opta por uma politica de carãter
inflacionário. Isto é, a inflação nilo representa, assim, um fenômeno
desgarrado, uma anormalidade da economia que escape ao controle
govcrnomcntul. Justamente por este motivo, temos, no Brasil, esse
caráter endémico do processo inOocionário. Na realidade, os succs·
sivos governos optaram por uma politica de desenvolvimento inflo·
cionãrio. Até 1964, ao que parece, os governos, permitindo uma relativo liberdade ao movimento sindical, deixando-lhe um relativo
poder de barganha, permitiram também que, nesse jogo de disputo
por uma participação na renda, cm que pese o processo inflacioná·
rio, os trabalhadores obtivessem uma recompensa maior.
A partir de 1964, pelo indicação dos programas governamentais,
fico a impressão de que, no primeiro estllgio, no Governo do Pre•
sidcntc Castcllo Branco, havia uma decisão firme de promover o
desenvolvimento da economia, sem apelar poro o processo inflocio·
nário. Por isso mesmo é que no PAEG, ao abordar a situação do economia, foram feitas as mais candentes criticas no processo de desenvolvimento influcionârio, em consequência de todos os desajustamentos que isso ocnsionuvn.
No que diz respeito il polttico snloriul, o Governo, dentro da sua
técnica de contenção grnduallsticu do inOação, propunha, também,
este critério de reconstituição sulurial paro ser aplicado durante um
período de três unos, isto ó, u reconstituição pcln médin, o que representa riu, nurna primeiru etupu, um desbaste no vulor dos snlltrios c
1111111 queda "" pnrticipuçuo dos trabalhndorcs nn renda nocional.
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Isto como uma contribuição n ser cobrada dos trnbnlhudorcs para a uma produtividade correspondente. ConseqUentemente, ele nilo
estabilização da economia.
paga os 15%; só paga 10%,9% ou 8%.
Esse critério que, realmente, ncnrrcta a redução do poder de
Agorn, num regime socialista de produção, aonde o Estado é o
compra só poderia ser aplicndo numn fnse de trnnsiçilo, enquanto o capitalista, ele se apropria de todo o excedente e pode fazer essa
Governo buscasse n estabilização da economia. Agora, posterior- mí:dia ponderada, porque ele transfere o lucro de um sctor para o
mente, tudo indica que os gnvernos que se sucederam, resolveram, outro e o distribui por igual a todos. Então, esta é uma técnica
embora não o confessassem, optar por uma polftica de desenvol- inerente a um regime socialista de produção. Parece-me que isso é in;·
vimento inflacionário.
discut(vel, que gera conflitos, assim como geraria conflito, por
Toda análise que se faz da polfticn govcrnnmental revela o seu exemplo, a tentativa de se implantar uma politica salarial, num recaráter inflacionârio. O Professor Eugênio Gudin defende uma tese, gime socialista de produção, c se adotasse a chamada produtividade
que é muito adequada para ser lembrada neste momento, mostrando setorial; ela seria absolutamente inexcqUivcl.
como os investimentos de uma fase de inflação, de desenvolvimento,
Estive compulsando um artigo escrito pelo ex-Ministro Severo
têm uma repercussão de carúter inflacionário, porque é a remu- Gomes, onde ele menciona as taxas de produtividade na agricultura.
neração pagn aos trabalhadores que estão naquela fase de execução Verifiquei que a taxa ~e produtividade incorporada aos salãrios é indo trabalho que ainda não produz, nilo aumenta os bens ii disposição ferior à taxa de produtividade da agricultura, que se afirma ser a
do consumidor, e passam a se constituir uma parcela da população menor.
que tem maior poder de compra e, enquanto isso, aquele investi·
O Governo afirma, ao aplicar uma taxa única, que defende um
princípio ético, para evitar privilégios, para evitar que os trabalhamento nilo chegou a gerar bens.
Então, temos verificado que, de 1964 para cá, toda uma série de dores dos sctores de mais alta produtividade tenham um reajusta·
investimentos realizados no sctor estatal da economia, ou no setor mcnto maior, cm detrimento dos trabalhadores de setores de mais
privado, tem, realmente, essa conotação de caráter inflacionário. baixa produtividade. Encarado o problema sob esse aspecto, seria
Verifica-se, por exemplo, que o aumento da carga tributãria direta c louvável essa intenção. Mas, acontece que, ao fazer isso, o Governo,
indircta tem sido superior à taxa de inflação, o que representa uma quando o regime é capitalista, favorece a concentração de renda nas
decisão governamental de aumentar a parcela de participação estatal mãos dos empresários de maior produtividade. Essa situação, pareceno bolo, acima da inflação, utilizando a inflação como um processo me só poderá ser mantida no regime autoritãrio, forte - a( ela tem
uma conotação pol(tica - porque, no regime democrático aberto,
de transferência de renda.
ninguém poderia impedir que fosse colocada cm cima da mesa para
Verifica·se uma série de obras. Por exemplo, o que se gastou na
discussão e questionamento, e haveria uma elevação da temperatura
tentativa da abertura da Transamazônica; as despesas que foram reasocial.
lizadas para a construção da Ponte Rio-Nitcrói, as despesas com o
Estou fazendo essas considerações, mas gostaria de ouvir a sua
Corredor de Exportação, etc. Todas elas tiveram essa conotação inopinião
a respeito disto.
flacionária. O aumento da nossa dfvida externa, a instalação aqui de
indústrias que importam equipamentos de fora, tudo isso tem refleO SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Concedo a palavra ao
xos de caráter inflacionário.
Professor Eduardo Matarnzzo Suplicy.
Então, fica a impressão de que V. Ex• aborda, na sua exposição,
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - Muito
os aspectos resultantes de uma política de desenvolvimento inflacioobrigado, Deputado Ruy Brito. Acho que as suas observações levam
nário, na página 5, mas, no último tópico, menciona que uniio se
a pontos de anãlisc extremamente interessantes,
pode afirmar que a inflação brasileira tenha sido plancjada com tais
Primeiro, sobre se a inflação é planejada ou nilo, com tais
objetivos". Acredito que hú dados muito concretos capazes de
objetivos. Pelo menos expressamente, não foi ela plancjada pelos próafirmar, pelo contrário, que há indicativos precisos de que a inflação
prios planos governamentais, nilo hd um plano sequer no Brasil ou
brasileira foi planejada com esses objetivos.
nos outros pafscs do Mundo. Mas, desde que cu comecei a ler planos
Então, o que marca, por exemplo, a mudança da orientação do de governos do pós-guerra, eles sempre tem como objctlvo conter a
Governo é que, em 1968, com a Le1 Carvalho Pinto, da concessão do alta de preços c tentar a sua estabilidade. Mais recentemente, diante
abono, o objetivo da Lei - foi isso que se tornou público, foi isso do fato de que cada governo inicia já com um processo inflacionãrio,
que foi divulgado nu imprensa- erà o de conceder um abono qu~ o objetivo, em geral, é sempre fazer com que gradualmente se dimialiviasse a situação do trabalhador. Poderfamos dizer que, assim por nua a inflação, gradualmente exatamcnte porque é diflcil modificar,
baixo da mesa, veio o art. 7• da Lei que revogou o art. 7• original da de uma hora para outra, essas enormes transferências de recursos
Lei n• 4.725, e tornou permanente a polftica salarial.
que ocorrem devido ao processo inflacionãrio, que, aliás, explicam,
Estou fazendo e;sas conotações e gostaria de ouvir os seus co- depois, porque o processo gradual nilo chega ao. fim, ele volta a
mentários a respeito. E, agora, complementaria a outra parte da poli- aumentar novamente, o que tem sido uma cnrncter(stica, então, da
tica salarial.
natureza do sistema. Para chegarmos ao outro ponto que V. Ex• leParece-me - c também gostaria de ouvir a sua opinião a vantou, para discutirmos a natureza do sistema, precisamos elevar
respeito - que essa taxa de reajustamento salarial única, do ponto 1ubstancialmentc o grau de debate e de consciência de toda a
de vistu de politica econõmica, representa uma técnica que é confli- sociedade brasileira sobre o assunto, Isto é, para chegarmos a um
tantc com o regime capitalista de produçilo. No regime capitalista de debate que seja feito não propriamente com o caos, com a desordem,
produçüo, a economia de mercado, a economia sctorial são os seta .. mas um debate que, certamente, deveria envolver os trabalhadores e
res empresariais dos diversos setorcs de atividade que se apropriam os cmprcsârios. Felizmente, hã prenúncios de que os cmprcsãrios
do excedente. Então, a adoção de uma taxa única de reajustamento estilo dispostos a esse debate, pelo menos é o que indicou a pesquisa
leva, inevitavelmente - isso me parece um dado técnico indiscut(vel recente, feita pela Ga:eta Mercantil, onde cxatamente os empresários
- n que essa taxa de produtividade seja sempre inferior à menor taxa que mais têm se mostrado abertos no debate, sentindo a necessidade
de produtividade sctorial. Vejamos o porquê, Digamos que um setor da democratização do Pafs, foram indicados como aqueles que mais
da economia tenha crescido em 20%; um sctor de maior desenvolvi- estilo aptos a falar cm nome de seus pares. &ses emprcsãrlos, acre·
mento cresçu 20%; um setor de menor tlescnvolvimento cresça 8%. O dito cu, estariam mesmo dispostos a discutir abertamente, na
Governo, por exemplo, ao estabelecer uma taxa média de 10%, essa sociedade, com os trabalhadores, a respeito da natureza, do
tnxa média seria, arbitrnrinmente, 15%, que corresponderia à taxa de funcionamento do sistema. Eles, segundo afirmaram c têm afirmado,
produtividade. Orn, o setor que cresceu 20%, no pagar npenns 15%, Iriam defender o ponto de vista de que o sistema de livre empresa
cstnria ganhundo 5%. Agorn, o setor que cresceu apenas 10%, sim- seria o mais ndequndo, o que normalmente leva ao maior bcm-estar
plesmente, não tem eor1dição de pugar os 15%, porque ele não obteve dn populaçno c até dos.trabalhadorcs.
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Logicamente, os trabalhadores gostariam de estar convictos dis·
so, conscientemente, ou, então, questionar para, depois, escolherem
melhor, inclusive, ao examinarmos o mecanismo da politica salarial
c o programa muito procedente de uma taxa dc.produtividadc uniforme, que, normalmente, tem sido aplicada, cm geral, abaixo do índice
do crescimento do produto per copito. Tudo isto seria discutido.
Acho que, se ó para se adotar uma taxa uniforme na economia,
de fato, é difTcil para o Governo utilizar como taxa uniforme o cresci,
menta médio, digamos o produto per cap/ta, no período anterior,
porque isso iria colocar numa situação extremamente difTcil as
empresas cuja taxa de produtividade não cresceu. Elas nilo poderiam
pagar, c é exatamcntc por isso que a taxa fica abaixo daquela do crcs·
cimento do produto per cap/ta.
O SR. RUY BRITO - AI eu diria que isso apenas cm nlvcl de
constatação; ao nlvcl de pura c simples constatação, sem atribuir ao
fato nenhuma conotação política. Mas, do ponto de vista puramente
técnico, porque a conotação politica é inerente mesmo, isto é uma
técnica do ponto de vista de economia. Do ponto de vista da economia, isso é uma técnica inerente ao regime socialista de produção,
onde ele é possfvcl. Essa técnica é conflitantc com o regime capita·
lista de produção -, esta era a minha indagação - como seria ii
taxa de produtividade sctorial conflitantc com o regime socialista de
produção. Fique V. S• à vontade, porque, evidentemente, isso tem as
suas repercussões de carátcr politico. Precisamente pelas rcpcr·
cussões de carátcr politico que vejo, ar neste campo, um dos maiores
entraves, um dos maiores obstáculos a uma abertura de carátcr politico. Porque mesmo aos empresários brasileiros, esses que foram consultados recentemente, se poderia aplicar uma observação feita pelo
insuspeito liberal Professor Arroubas Mart' .:o, c que foi ratificada,
recentemente, pelo Almirante Macedo Soares. Silo liberais, quando
se trata de defender a liberdade de lucros, quando se trata de comba·
ter a intervenção estatal na economia, mas silo amplamente adeptos
do intervencionismo, quando se trata de reprimir reivindicações sala·
riais, mo· 1mentos grevistas, etc. Então, essa é uma conotação de alto
contcudo politico. Eu ficaria apenas na parte técnica: a taxa de
produtividade unica é conflitante com o regime capitalista profissional, não é1
O SR. EDUAP '10 MA TARAZZO SUPLICY- Para ser adotada na politica como no '•rma de reajuste salarial1
O SR. I UY ~RITO- 1::. Porque ela conduz, inevitavelmente,
ao fa1•orecim• 1to da concentração de renda nas mãos do Estado.
Nos môn• nn Estado ou dos empresários? Ela é socializante, realmente.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Acredito que
uma taxa uniforme não deveria ser obrigatoriamente aplicada.
Como sugestão, acho que quem deve decidir isso deve ser a sacie·
dadc, com a participação nos debates dos trabalhadores c dos emprc·
sários; todos devem participar, mas, por hora, os trabalhadores que,
depois de muito tempo, foram agora chamados para uma reunião
com os responsáveis pela politica econômica; chegaram lá c discuti·
ram. No dia seguinte, receberam um nilo imediato- só que eles não
aceitaram ainda esse nilo. Aliás, acho que é interessante observar c
até reconhecer, o fato de os ministros terem se encontrado com os
trabalhadores, com os seus representantes. Mas, esse diálogo precisa
ser tilo freqUente quanto o que é feito cotidianamente com os empresários, para que eles tenham consciência de tudo que está ocorrendo
c, depois, aceitem ou não. O que os trabalhadores estilo rcivindi·
cando, no momento, parece-me, é a livre negociação com os empresários de cada setor, onde poderiam, entilo, vcrincar qual é o cresci·
mcnto de produtividade em cada sctor, cm cada empresa c, com os
empresários, verincar em quanto é passivei aumentar, cm termos de
salários, os que trabalham em cada sctor, sem que sejam criadas
tantas distorções.
Acho que podcrlamos combinar um indicador de politica salarial geral para a economiu, que poderia até continuar, vamos dizer,
sendo próximo do que o Governo Gciscl, não os anteriores, realizou,
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nos últimos anos, c, depois, deixarmos ainda os trabalhadores nego·
ciarcm com as empresas cm cada sctor, podendo o Governo ser árbi·
tro, c cuidadoso, de situações cm que houvesse dislorçõ.s muito
grandes, porque o que o Governo argumenta , teme é que haja, por
exemplo, o cxaccrbamento do poder sindical de um grupo extrema·
mente forte por alguma circunstância. O caso mais ilustrativo disso,
que ocorreu na economia brasileira, foi, por exemplo, o dos estiva·
dores no Porto de Santos que, tendo uma situação forte, inclusive a
economia paulista inteira depende deles que, caso quisessem, pode·
riam chegar a um poder tão forte de reivindicação ...
O SR. RUY BRITO- Eu pergunto a V. S• se esse risco não
poderia ser obviado perfeitamente, se o Governo adotassc um plano
contãbil nacional, que permitisse, pela leitura do balanço, a qualquer
técnico, aferir o resultado da empresa sem esse carátcr c~otérico que
têm os balanços, hoje. Eu já analisei muitos balanços de empresasessa é quase que a minha especialidade técnica- c devo dizer a V. S•
que é absolutamente inviável a qualquer técnico, dos melhores que
possam existir, chegar à conclusão pela leitura de qualquer balanço.
Os técnicos chegam a conclusão sobre o balanço de uma empresa, fazendo indagações à empresa, consultando-as a respeito de dctcrmi·
nadas rubricas, etc. Mas, se não for essa consulta, cm que ele fica
dependendo da informação a ser fornecida pela empresa, nenhum
técnico será capaz de verificar, pela simples leitura c exame de um balanço, se aqueles resultados, que estilo ali apontados, são, efctiva·
mente, os resultados concretos, Com um plano contábíl nacional,
poderia se dar a liberdade de ncgociaçilo com responsabilidade reciproca, porque nem os trabalhadores poderiam reivindicar mais do
que o balanço estivesse apontando, nem a empresa poderia se cs·
cudar na afirmativa de que não dá mais porque o Governo não per·
mite. Com isto eliminar-se-ia esse risco de pressão descabida de
grupos mais fortes.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY - Concordo
com Y, Ex• Acho, inclusive, que uma das principais modificações
que deveria ocorrer na legislação, a começar da Lei das Sociedades
Anónimas, seria cxatamcnte exigir que, cm suas contas, estivessem
alguns dados bâsicos. Bastariam uns dados suficientes para idcn·
ti ficar o valor adicionado de cada empresa c o numero médio de tra·
balhadorcs, durante o pcr!odo, c, até mesmo, cm vez de se exigir uma
legislação extremamente rlgida para o problema de salários
gcrcnciais muito altos, acho que seria adequado que se publicasse
nos relatórios anuais a remuncraçilo dos diretorcs das empresas
como, aliás, é feito na maioria das empresas americanas, por
exigência da assembleia dos acionistas, para a sua própria proteçilo.
Isto iria não só proteger os acionistas, como, também, possibilitar
aos trabalhadores saberem cxatamcntc o que cstâ acontecendo. Os
trabalhadores poderiam dizer que a produtividade na empresa tal
cresceu tanto. Então, se os ordenados, até com bcncficios, dos
gerentes cresceu tanto, seria adequado que tivéssemos um cresci·
mcnto dos salãrios nessa ordem, c, ainda, dando margem à possibilidade de promoções, Acho que tudo isso é possível.
Outro ponto que gostaria de comentar é que, de fato, num
regime socialista, podcrfamos ter critérios diferentes, mns nilo que
deixassem de ser connitantes. A experiência dos diversos países sacia·
listas é a de que, também lá, durante a transição, não é tão fácil a
administração de rendimentos de salários. Observei que, na China,
os diferenciais de remuneração cm cada empresa silo da ordem de
um para seis c nn economia como um todo da ordem de um para dez,
ou pouco mais.
O SR. RUY BRITO - Aqui, na nossa, a ordem é de I para
cem, mil c ati: milhares.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -Justamente,
é preciso que o grau de consciência seja maior, para que todos
possamos escolher, democraticamente, o caminho que vamos seguir.
O SR. RUY BRITO - A minha observação nilo era apenas
observando o carátcr transitório de uma economia, mas, a aplicação
de técnicas. E a tal história de técnicas que silo connitantcs com o rc•
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gime que é escolhido para promover a desenvolvimento do Pais.
Aqui o regime escolhida foi a capitalista, mas, na casa dn remu·
ncraçãa da trabalha, se adotu uma técnica que é socialista pura a
remuneração da mão-de-obra. Isto poderia conduzir a uma série de
equivocas e distorções muita desugrudãvcis, porque, numa simples
canstutuçila, podcr-sc-iu dizer: "bom, se uma técnica socialista é
vãlida para as empregadas, ela também pode ser vãlida pura as em·
presá rias". Isso seria desastrosa.
Mas, estive fazendo uma leitura atravessada da sua cxposiçilo, c
não o encontrei porque muito provavelmente V. S• teria abordado
este assunto antes, ou deve ter feito um estudo a respeito da assunta.
a seguinte: com relação àquela munipulaçila de índices na período
de 71, 72 c 73, que as Ministras afirmam que foi corrigida, a partir de
1974. Mas, precisamente, cm 1974, veia aquela modificação da política salarial adotadu no Governa da Presidente Geiscl. Acho intc·
rcssuntc que, nas modificações que silo apontadas cama destinadas a
corrigir essas distorções, vêm sempre algumas medidas que mascaram. Por exemplo, naquela ocasião, a período de reconstituição de
salãrias que era de 24 meses, foi reduzida para 12 meses. Em primeira lugar, essa reconstituição pela média, aplicada sem prazo
determinada, numa economia que representa altos c baixas, é
sempre prejudicial ao assalariada, parque, por mais que ela seja
corrctamente aplicada, se a taxa de inflaçila é ascendente, a média
tem que cair, c cai inelutavelmente. Ela subirã, se a taxa de inflação
for caindo. Neste casa, por exemplo, a partir de 1974, é adotada a rcconstituiçila pela média dos últimas 12 meses; a carreçila deixou de
compreender a período anterior a 1973, parque, se fosse aplicada
aquela técnica da Lei Carvalho Pinta, que mandava reconstituir, no
reajustamento seguinte, a salârio pela taxa de inflação realmente verificada, essa técnica corrige a equívoco daí para a frente, mas nila restitui as perdas anteriores. Digamos: na período 71/73, houve uma
subestimação dos índices; os salãrios foram reajustados abaixo.
Quando se chega na ano de 1973, ao se fazer o reajustamento correspondente ao período 73/74, aplica-se aquele fator de correçãa,
substituindo-se a taxa prevista pela inflação realmente verificada, c
sabre esta carreção é que se calcula a novo salário. Ora, coma em
1974, na modificação da política salarial, deixou-se de considerar a
média das últimas 24 meses, para se considerar apenas a média dos
últimas 12 meses, parece-me evidente que, dentro desse mecanismo,
se deixou de considerar a defasagem verificada na período anterior.
Ela só teria sida verificada se, inicialmente, fosse aplicada, no
período de 24 meses, aquele mecanismo estabelecida na Lei da Professor Carvalho Pinto, reconstituídas as salários pela taxa correta e,
sabre esses salãrios assim reconstituídos, se fizesse, então, a apiicaçãa relativa aos últimas 12 meses. Como isso nilo foi feito, pareceme que ui...

e

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - A respeito
deste assunto, gastaria de dizer que preparei uma tabela adicional,
que só ficou pronta ontem à tarde. Par isto nila deu tempo de cu
escrever a respeito na texto que distribuí.
Gastaria que V. Ex•s dessem uma alhada na última tabela do
texto, parque compara os índices c as variações no custa de vida,
segundo a FGV, a DIEESE e a Ministério do Trabalha, c a variaçilo
na salário mínima, que é um das tipas de variações.
Entila, aí cstã u variação da salário mínima, desde 1952 até
1977; a aumenta nominal na salário mínimo é a coluna A - a
coluna Bé a aumenta no custa de vidn, segundo a Ministério do Trabalho, que os divulgou pela primeira vez, nu semana passada, nesses
anos todos.
Acha que esta tabela mostra dados importantes.
Nu coluna C, temos os dadas segundo a FGV; c nu coluna O, segundo a DIEESE. Depois, nu coluna de A·B, temos a aumenta do
salário mínimo menos a custa de vida, segundo a Ministério do Trabalho. Na coluna de A-C, a aumenta da salário mínimo menos a
FGV, c, nu terceira, o aumento da sul!~tia mínima menos o DIEESE.
Acho que esta t•1bcla serve para concluirmos u respeito dessa
questão. En1i1o vejamos: pelos diferenciais A menos B, de 1965 até
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1972, pela FGV, houve 8 anos cm que a dil'erencinl foi altamente
negativo. Em 1973- c aí, vejam bem, é i' de maia de 1973 -o
custo de vida que considerei foi de abril a abril, entila de abril de
1972 u abril de 1973, quando o aumento na custa de vida, pela FGV,
foi de 13,23%. Vejam bem V. Ex•s que, de abril de 1972 a abril de
1973, u FGV aumentou 13,23%, e o Ministério do Trabalha- quer
dizer, o Governo disse que não seguiu a FGV, mas a Ministério do
Trabalha - quanto aumentou? Treze vírgula oitenta e dais por
cento, quase empatou. E o DIEESE, 25,19%.
Então, a salário mínimo, em 1973, pela Ministério do Trabalho,
teria aumentada 2,25% mais da que o custa de vida; pela FGV,
2,84% e pela DIEESE,- 9, 12%.
Vamos ver na ano seguinte. O custa de vida de abril de 1973 a
abril de 1974. Esse é um período também questionada. Então,
aumentou a salário mínimo de 20%, enquanto o custa de vida, pela
FGV, 22%- este i: a segunda período onde haveria questionamento.

O SR. RUY BRITO -Acha que isto aqui diz tudo.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Então, aqui,
as dados demonstram que houve uma ligeira recuperação, tanto por
A menos B, quanta por A menos C, quanta por A menos O, em
1975, 1976 e 1977. Mas, não há forma de dizer que recuperou, quer
dizer recuperou um pouco a distorção de 1973.
O SR. RUY BRITO- Isso aqui diz tudo. Mas, acho que agrava a situação a afirmativa de que houve aplicação de índices do
Ministério do Trabalho, porque não hã na lei absolutamente nada
que atribua ao Ministério da Trabalho essa competência. Pelo
contrária, a lei atribui essa campcti:ncia, de forma muito clara, na
Conselho Monetário Nacional, que i: a que fixa a taxa de previsão da
resíduo inflacionário.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Acha que aí
há outra coisa muita séria. Só nesse mês é que o Governo disse quenem sei a quantos anos, porque também não disse desde quandoestá considerando não as lndiccs da FGV, da DIEESE, mas os próprias do Ministério da Trabalha.
O SR. RUY BRITO -Isto é, não aplica a lei.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- E nunca explicou, a não sor hoje, no jornal, hó uma ligeira explicação, ainda
não completa, talvez a nata não tenha sida inteiramente publicada.
Mas, hoje, pela primeira vez, então, estaria explicando a metodologia do índice de custa de vida, segundo o Ministério da Trabalha. E
não sabemos em que cidades. Primeiro, falou-se que cru em diversas
cidades, agora, já dizem que são em 14.
Interessante i: que, em São Paulo, até hoje, os pesquisadores, os
economistas, não sabem ande se localiza o escritório do Ministério
do Trabalho, ou da Conselho Nacional de Política Salarial. que
levantam os índir.es de custa de vida. Quer dizer, é um fato novo que
precisa ser divulgado.
Outra coisa extremamente importante, que o Governa nilo
divulgou, são as coeficientes ndatados na fórmula. Outro dia, o
Ministra da Fazenda disse, na reuniilo com as representantes sindicais dos metalúrgicos, ao ser perguntada u respeita, - segunda o
depoimento de um das presentes- que não havia nenhuma abjeçilo
cm que fossem publicados esses dadas e que, aliâs, ele pensou que o
fossem. Então, a representante da DIEESE pediu que fossem
publicados mas, utí: hoje, eles não a foram.
O SR. RUY BRITO- Gostaria de fazer uma última observação, paru não ubusur.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Lembraria a V. Ex•
que o Professor tem que viujar logo mais, solicitando, assim, n
comprccnsi'ío dos ilustn:s colegas.
O SR. RUY BRITO - C; uma última abscrvaçilo, parque a
tempo nito dia muis.
Fez V. S• rel'erí:nciu no problema do comprometimento da
Fumluçào Getúlio Vurgus, o que í: realmente um pouca grave. Mas,
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cu queria ponderar o seguinte. Já cm 1966 c 1967, no.gestão do Ministro Roberto Campos, verificou-se um episódio similar. Àquela épo·
ca, os itens que mais aumentavam eram os referentes a aluguel e a ser·
viços públicos. E o Ministro do Planejamento determinou à
Fundação Getúlio Vargas que reformulasse os seus critê:rios de
ponderaçiio, c baixou o peso desses dois itens, na apuração do custo
de vida, o que deu um resultado mais ou menos idêntico ao que
aconteceu cm 1971 • 72 • 73, quando os critérios adotados foram os
dos preços tabelados c não os dos preços reais.
Perguntaria, conjugando esses dois fatores a um terceiro - a
técnica adotada, agora, pelo Ministro Simonsen - se não seria
idêntico, ao adotar aquele critério de substituição de determinados
artigos, no caso do chuchu, cxpeciticamentc, se isso, generalizado,
não conduziria às mesmas distorções de 1967, 1971, 1972 c 1973?
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Parece-me
que a modificação que teria sido realizada, de considerar produtos
com elasticidade. unitária, na cesta de alimentos, talvez possa alterar
um pouco. Mas, pelo que foi observado até agora, os índices da
FGV, pelo menos nos últimos referentes ao custo de vida, têm mais
ou menos acompanhado aquilo, por exemplo, que tem sido
registrado pelo DIEESE, nos últimos três anos. Neste ponto, cabe
uma outra observação até para alguns itens da corrcção monetária
cm que o Governo, justamente para tentar diminuir a expectativa
inflacionária, de fato, está usando corrcção monetária menor, para
empréstimos, para obrigações reajustáveis. Mas, pelo menos está
dizendo que a está usando; não o está fazendo para os salârios, e está
dizendo o método c o objetivo, qual seja diminuir a expectativa infla·
cionâria.
Acho, que ai hã um mérito, inclusive está sendo publicado na
Conjuntura Econômica, nas duas colunas,

pudesse enfrentar esse problema de uma formo mais documentada e
fundamentada.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Concedo a palavra uo
Professor Eduardo Suplicy,

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLJCY- A sugestão é
excelente; e acho que o Senado, através da Comissão de Economia,
precisa, realmente, fazer isso, até mesmo servindo como catalisador
na decisão do Governo que, diante desse debate todo resolveu, por
exemplo, neste mês, cm vista desse problema, passar efetivamente a
acelerar as responsabilidades do lndice nacional de custo de vida,
que ainda não existe, para o IBGE.
Há cerca de 20 dias, tive a oportunidade de conversar com o Dr.
Isaac Kerstenetzky, Presidente do IBGE, que disse que isso, real·
mente, será acelerado. Perguntei-lhe quando scrâ feito se o partir do
começo do ano. Ele falou-me que a partir de, pelo menos, 1979, certa·
mente.
Acho que o Senado poderia servir de catalisador, para que seja,
a partir de 1978. Primeiro, o Dr.lsaac Kerstenctzky é um dos que ini·
ciaram o estudo do custo de vida, na Fundação Getúlio Vargas, no
Brasil, e foi ao IBGE, em 1974, logo no inicio do Governo Geisel,já
pensando cm realizar o índice nacional de custo de vida. Para isto,
primeiro, fez a pesquisa do estudo nacional da despesa familiar, nas
principais regiões do Pais, para, justamente, analisar a composição
orçamentâria das famnias, c, a partir da!, fazer o índice apropriado
do custo de vida que scrã, então, pelo mesmo método cm todas as rc·
giõcs; 14 regiões metropolitanas, parece-me, ou, pelo menos, mais do
que 10. Até neste caso, será interessante que continuem os outros órgãos de cada cidade realizando os seus estudos, porque também será
a forma de se averiguar. Certamente, uma das primeiras pessoas que
deveriam ser chamadas a conversar, na Comissão de Economia do
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Concedo a palavra ao Senado, deveria ser o Dr. Isaac Kerstcnetzky, para expor a natureza
Senador Franco Montoro.
de um trabalho que considero, como todos, extremamente importan·
O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, dado o adian· te.
Especialmente neste caso, acredito que o Dirctor Técnico do
tado da hora, limitar·me-ci a uma consideração de ordem prâtica cm.
DIEESE, o Professor Walter Barelly, também é uma pessoa que
relação à Comissão de Economia.
Apresento os nossos cumprimentos c agradecimentos ao Pro· deveria participar desse debate, que nilo vai terminar tão cedo.
Bem, é fácil obter o nome de todos os outros elementos dos de·
fcssor Eduardo Suplicy, pela magnifica contribuição que trouxe à
mais institutos,
esta Comissão.
Parece-me que um dos dados mais importantes é a demonstra·
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - O conteúdo da palcs·
ção da seriedade, da importância desses dados, da insegurança com tra proferida pelo Professor Eduardo Matarazzo Suplicy comprova
que os órgãos de empregados, de empregadores e professores, etc., o acerto da Comissão de Economia, quando o convidou para de·
lidam cm relação a essa matéria.
bater sobre a matéria.
Parece-me também que a Comissão de Economia teria alguma
Pelo adiantado da hora, temos, tão-somente que agradecer a
coisa a fazer a esse respeito. E, é neste sentido que cu queria; de certa presença de todos, em especial dos Srs. Parlamentares, dos Presi·
forma, sugerir à Comissão c pedir a colaboração do Pro~cssor dentes de Sindicatos, dos Srs. Jornalistas.
Eduardo Suplicy, para a indicação de meios pelos quais se pudesse
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Cuja presen·
fazer, periodicamente, talvez no inicio de cada ano, um debate desses
dados, trazidos de todo o Brasil, ouvidos um órgão dos empregados ça também eu agradeço,
- o DIEESE, por exemplo, seria ouvido - um órgilo dos emprc·
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- E de um modo muito
gadores; os empresários poderiam opinar sobre o assunto, bem como especial, agradecemos essa colaboração, tão prontamente aceita, que
os órgilos técnicos. Seria a Comissão fazer um debate c publicar os nos foi dada pelo Professor Eduardo Suplicy.
dados, e não apenas os dados da Fundação Getúlio Vargns, para o
Esperamos que possamos ter outra oportunidade como a de ho·
Rio, que têm servido de critério quase que único para a õxaçilo jc, para continuarmos, dentro das limitações atualmcnte existentes
desses índices e, depois, das normas para que esses índices sejam cm torno da função parlamentar, colaborando para o eqUacionamen·
fundamentais.
to da problemática nacional.
Existem, hoje, em várias Capitais do Brasil, órgãos que fazem
Muito obrigado a todos.
esses levantamentos. Então, quem sabe se, no momento, ou pos·
Está encerrada a reunião.
teriormentc, o Professor Eduardo Suplicy, como especialista nu
(Leo•anra-seo reunião às /3 horas e IS minutos.)
matéria, nos poderia fornecer a relação desses organismos que estilo,
no Brasil, fazendo esses levantamentos pura que a Comissilo de
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
Economia, com a indcpendéncia que a caracteriza, com a rcpresen·
tação de ambos os Partidos, possa razcr um debate c a suo publica·
9• REUNIÃO. EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA
çilo, c, se houver continuidade, talvez nos dados publicados pela
EM S DE OUTUBRO DE 1977
Comissão de Economia possam ser um indicador objctivo, fruto de
Às
quinze
horas
do dia cinco de outubro do ano de mil novccen·
um debate, de um diâlogo sobre a matéria.
Gostaria de ouvi-lo sobre a idéia. c sobre os sugestões que o tos e setenta c sete, na Saiu "Clóvis Bcvnucqun" presentes os Senha~
Professor Eduardo Suplicy poderia nos dar, puro que a Comissilo res Senadores Heitor Dias- Presidente Eventual, Augusto Frunco,
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Alexandre Costa e Itamar Franco, reúne-se a Comissão de Serviço
Público Civil.
Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Sena·
dores Accioly Filho, Benjamim Fnrnh, Saldanha Dcrzi c Lcnoir Var·
gns.
Constante da pauta são relatados os seguintes Projetas:
Pelo Senhor Senador Itamar Franco:
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n• 66, de 1977,
que"Acrcscentn parágrafo único ao artigo 130 do Decreto-lei n• 200,
de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a Organização da
Administração Federal, definindo o prazo para cumprimento no
objeto de licitação",
Em discussão e votação é o parecer aprovado por unanimidade.
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n• 69, de 1977,
que "Estabelece prazo para andamento c solução dos documentos de
qualquer natureza protocolados nas repartições públicas federais".
Durante a discussão o Sr. Senador Heitor Dias solicita vista da
matéria.
Pelo Senhor Senador Auausto Franco:
Parecer pela prejudicialidade ao Projeto de Lei do Senado n• 16,
de 1977, que "Introduz alterações na Lei n• 1.046, de 2 de janeiro de
1950, que "dispõe sobre a consignação cm folha de pagamento",
Em discussão c votação é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para cons·
tar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, lavrei a presente Ata que, lida c
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÀO DE LEGISLAÇÀO SOCIAL
14• REUNIÃO REALIZADA
EM 6 DE OUTUBRO DE 1977
Às onze horas do dia seis de outubro de mil novecentos c setenta
e sete, no Auditório "Milton Campos", sob a presidência dos Srs.
Senadores Jessé Freire, Presidente, e Orestes Quércia, VicePresidentc, reúne-se a Comissão de Legislação Social, com a presen·
ça dos Srs. Senadores Nelson Carneiro, Ruy Santos, Lourival
Baptista, Cunha Lima, Domicio Gondim, Osircs·Teixcirn c Franco
Montoro.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena·
dores Lenoir Vnrgas, Jnrbns Passarinho c Accioly Filho,
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os
trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada
como aprovada,
São lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres
constantes da pauta:
Pelo Senador Ruy Santos:
Parecer favorável ao Substitutivo da Comissão de Saúde
apresentado ao Projeto de Lei da Câmara n• 68, de 1975, que
"autoriza o aproveitamento dos cegos no Serviço Público c na empresa privada e determina outras providências", c contrário à Subcmcn·
da aprovada pela Comissão de Serviço Público Civil, no referido
Substitutivo;
Parecer contrArio no Projeto de Lei do Senado n• 99, de 1977,
que "assegura à empregada gestante, despedida sem justa causa ou
por culpa reciproca, o direito nos salários relativos no pcrlodo a que
se refere o artigo 392 da Consolidnçilo das Leis do Trabalho"; c,
Parecer contrário, relatando o vencido, Senador Orestes
Quí:rcin, no Projeto de Lei do Senado n• 240, de 1976, que "altera u
redução do§ I• do artigo 2• da Consolidnçilo das Leis do Trabalho",
com voto vencido do Senador Nelson Carneiro c voto vencido, cm
separado, do Senador Orestes Quórciu.
Pelo Senador Nelson Carneiro:
Parecer fuvorâvcl, relatando o vencido, Senador Ruy Santos,
ao Projeto de Lei do Senado n• 234, de 1976, que "assegura direitos à
promoçilo e uproveitnmcnto do cmprcgudo cm ntividude privativa de

Outubro de 1977

habilitação qualificada", com voto vencido do Senador Lourival
Bnptistu c voto vencido, em separado, do Senador Ruy Santos.
Pelo Senador Braga Júnior:
Parecer contrArio no Projeto de Lei do Senado n• 29, de 1963
que "institui jornuda de trabalho de 6 horas, nas empresas de traba:
lho continuo, por meio de turnos sucessivos ou de revezamento," c dâ
outras providências", com votos vencidos dos Senadores Nelson
Carneiro c Franco Montoro; c,
Parecer contrário no Projeto de Lei do Senado n• 271, de 1975,
que "dispõe sobre a inscrição dos funcionârios municipais junto ao
INPS", Em discussão a matéria, a presidência concede vista ao Sena·
dor Franco Montara.
Pelo Senador Orestes Quércla:
Parecer por audiência do Conselho Nacional de Serviço Social c
do Instituto Nacional da Previdência Social sobre o Projeto de Lei
do Senado n• 5, de 1977, que "estende às entidades de fins educa·
cionnis e culturais a isenção prevista na Lei n• 3.577, de 4 de julho de
1959"; e,
Parecer por audiência do Ministério da Fazenda, sobre o
Projeto de Lei do Senado n• 65, de 1977, que "assegura aos
empregados optantes pelo sistema do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço o direito aos juros c corrcção monctâria, sobre o valor
depositado, cm qualquer hipótese de extinção de contrato de traba·
lho c dá outras providências",
Pelo Senador Lourhal Baptista:
Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 195, de 1976,
que "dispõe sobre o exercício da profissão de engraxate nutônomo",
tendo voto com restrições do Senador Franco Montara;
Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 64, de 1975,
que "isenta da responsabilidade solidária com o instrutor, operante
o INPS, o proprietário de casa destinada à sua moradia". Em discussão o parecer, a presidência concede vista do projeto do Senador
Franco Montara; e,
Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 96, de 1976,
que "altera a redução da nllnca b do artigo 580, da Consolidação das
Leis do Trabalho": e, Projeto de Lei do Senado n• 144, de 1976, que
"altera a redação da ai Inca b do artigo 580 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de
1943", que tramitam em conjunto, com votos vencidos dos Sena·
dores Nelson Carneiro c Franco Montoro.
A Comissão aprova, por unanimidade, parecer assinado pelo
Sr. Scnudor Jarbns Passarinho, favorável, na forma do Substitutivo
que oferece no Projeto de Lei do Senado n• 179, de 1976, que
"acrescenta c modifica dispositivos no Decreto-lei n• 18, de 24 de
agosto de 1966, que "dispõe sobre a profissão de ncronâuticn".
A presidência determina o adiamento da apreciação dos
pareceres dos Relatores sobre as seguintes proposições: Projeto de
Lei do Senado n• 12, de 1977; Projeto de Lei do Senado n• 188, de
1976; Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1973; Projeto de Lei do
Senado n• 24, de 1976; Projeto de Lei do Senado n• 97, de 1975;
Projeto de Lei do Senado n• 169, de 1975; c, Projeto de Lei do Scnndon•217,dc 1975.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu,
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que
lida c aprovada, serâ assinada pelo Sr, Presidente,
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
26• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA
EM 5 DE OUTUBRO DE 1977
Ãs dez horas do dia cinco de outubro de mil novecentos c setenta c sete, na Sala Clóvis Bevilâcquu, sob a presidência do Sr. Sena·
dor Daniel Kricgcr, presentes os Srs. Senadores Nelson Carneiro,
Leite Chaves, :Wilson Gonçalves, Orestes Quércia, Hclvldlo Nunes,
ltallvio Coelho, Otto Lchmnnn, Heitor Dias, Cunha Lima c Dirceu
Cardoso, reúne-seu Comissilo de Constituição c Justiça,

I

I
I

I
J

I

I

I
i
I

I
I

I

I
I

Outubro de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sedo 11)

Tei'Çll-felra 11 !593

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena· tor: Senador Nelson Carneiro. Parecer: constitucional c jurldico.
dores Accioly Filho, Eurico Rczcndc, Gustavo Capancma c Paulo Aprovado. IS) Projeto de Lei do Senado n• 197, de 1977- Prorroga
Brossard.
para 20 de junho de 1978 o inicio da vigência c prazo de rcgulamcn·
Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá inicio aos tra· tação da Lei n• 6.43S, de IS de julho de 1977, que dispõe sobre a
balhos da Comissão. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior previdência privada, alterando, ainda n rcdaçi!o do seu artigo 42,
é, cm seguida, dada como aprovada.
§ S•. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: constitucional c
Passa-se à apreciação dos projetas constantes da pauta: I)· Pro· jurldico, Aprovado, votando com restrições os Srs. Senadores Hei·
jcto de Lei do Senado n• IS6f11 (Emendas n•s 2-Substítutiva, 3, 4 c vídio Nunes c Otto Lchmann. 16) Projeto de Resolução da Cernis·
S, de Plenário)- Regula os casos de dissolução da sociedade con· silo de Economia à Mensagem n• 203/17, do Sr. Presidente da Repú·
jugal c do casamento, seus efeitos c respectivos processos. Relator: blica, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a PreSenador Heitor Dias. Parecer: inconstitucionais as Emendas n•s 3 a feitura Municipal de Marechal Cândido Rondon (PR) a elevar o
S. Constitucional c jurldica a Emenda n• 2 (Substitutivo) disscmi· montante de sua dívida consolidada cm CrS 18.326.433,SO. Relator:
nada no substitutivo que oferece. Em discussão, falam diversos Srs. Senador Leite Chaves. Parecer: constitucional c jurldico. Aprovado.
Senadores. Em votação, é aprovado o parecer. 2) Oficio· n9. 17) Projeto de Resolução da Córilissão de Economia à Mensagem n•
SM/41S/77, do Sr. Presidente do Senado Federal, encaminhando 220/77. do Sr. Presidente da República, propondo ao Senado Ferequerimento do Dr. Oscar Nogueira Barra, Juiz Classlsta do TRT deral para que seja autorizado o Governo do Estado de Minas
da 8• Região. Relator: Senador Hclvldio Nunes. Parecer: pelo arqui· Gerais a elevar o montante de sua divida consolidada cm
vamento do requerimento, devendo o requerente postular seus direi· CrS 18.SS9.0SO,OO. Relator: Senador Otto Lchmann. Parecer: constos junto ao Poder Executivo. Aprovado. 3) Projeto de Lei da Cd· titucional ejurldico. Aprovado. 18) Projeto de Resolução da Cernis·
mara n• 67J77 - Exige a inscrição do CPF c do RG dos devedores, são de Economia à Mensagem n• 221/77, do Sr. Presidente da Rcpú·
nos tltulos de crédito que especifica, c dá outras providências. Rela· blica, propondo ao Senado Federal para que seja autorizado o Go·
tor: Senador Otto Lchmann. Vista ao Sr. Senador Leite Chaves. vcrno do Estado do Paril a elevar o montante de sua divida consoli·
4) Projeto de Lei do Senado n• 164/77- Garantia de auxllio·func· dada cm CrS 187.582.324,00. Relator: Senador Helvldio Nunes. Pareral para os amparados pela Lei n• 6.179, de 1974. Relator: Senador cer: constitucional c jurldico. Aprovado. 19) Projeto de Resolução
Dirceu Cardoso. Parecer: constitucional, jurldico c favorilvcl no da Cómissão de Economia à Mensagem n• 218/77, do Sr. Presidente
mérito nos termos do substitutivo que oferece. Em discussão, falam da República, propondo ao Senado Federal para que seja autorizada
os Srs. Senadores Hclvldio Nunes, Wilson Gonçalves, ltallvio a Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a elevar o montante de sua
Coelho c Nelson Carneiro. Em votação, é rejeitado o parecer, votan· dívida consolidada cm Cr$ 7.098.139,00. Relator: Senador Nelson
do a Comissão pela inconstitucionalidade da proposição. Designado Carneiro. Parecer: constitucional c jurldico. Aprovado. 20) Projeto
Relator do Vencido o Sr. Senador Hclvldio Nunes. S) Projeto de Lei de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n• 219/77, do
do Senado n• 224/16 - Estabelece a obrigatoriedade de aprcscn· Sr. Presidente da República, propondo ao Senado Federal para que
tação de música "ao vivo" nas emissoras de televisão c nas casas de seja autorizada a PROCAPE- Programa Especial de Apoio à Capi·
diversões, c dá outras providências. Relator: Senador Leite Chaves. talização de Empresas (Autarquia vinculada 1t Secretaria da Fazenda
Parecer: constitucional c jurldico. Aprovado, declarando-se vencido do Estado de Santa Catarina) a elevar o montante de sua dívida
o Sr. Senador Otto.Lchmann. 6) Projeto de Lei do Senado n• 97/71 consolidada cm Cr$ 4.004.1 00,00. Relator: Senador Heitor Dias.
(Emenda da Câmara dos Deputados) - Dispõe sobre a obriga· Parecer: constitucional ejurldico. Aprovado.
toricdadc do voto nas eleições sindicais, c dil outras providências.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu,
Relator: Senador Hclvldio Nunes. Parecer: constitucional c jurldica Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata que, lida c
a emenda. Aprovado. 7) Projeto de Lei do Senado n• 278/76 aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente,
Acrescenta dispositivos à Lei n• S.988, de 14 de dezembro de 1973,
que regula os direitos autorais. Relator: Senador Leite Chaves. Pare·
27• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA
ccr: constitucional c jurldico. Aprovado. 8) Oficio "S" n• 9/77, do
EM 6 DE OUTUBRO DE 1977
Sr•. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordi·
nário n• 81.078, Estado de Silo. Paulo, inconstitucionalidade do DeÀs onze horas e trinta minutos do dia seis de outubro de mil no·
creto n• 10.304, de 29·12·72, do Municlpio de Silo Paulo. Relator: vecenios e setenta c sete, na Sala Clóvis Bevilácqua, sob a presidência
Senador Oito Lchmann. Parecer; favorável com Projeto de Rcso· do Sr. Senador Daniel Krieger, presentes os Srs. Senadores Otto
lução. Aprovado. 9) Projeto de Lei do Senado n• 270/76 - Dispõe Lchmann, Nelson Carneiro, Orestes Quércia, Wilson Gonçalves,
sobre a proibição de abate de matrizes bovinas, pelo tempo que cspc· Osircs Teixeira. Heitor Dias, Hclvldio Nunes c Cunha Lima, reúne·
cifica, c dA outras providências. Relator: Senador Leite Chaves. se a Comissão de Constituição c Justiça.
Concedida vista ao Sr. Senador itallvio Coelho. 10) Projeto de Lei do
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena·
Senado n• 282/76- Introduz alterações na Lei dos Registras Públi· dores Accioly Filho, Dirceu Cardoso, Eurico Rczcnde, Gustavo
cos no que se refere à averbação, no Registro de Imóveis, das scntcn· Capanemn, lta\ívio Coelho, Paulo Brossard c Leite Chaves.
ças de desquite, nulidade ou anulação de casamento. Relator: Sena·
Havendo número regimental, o Sr. Presidente dll inicio aos tra·
dor ltallvio Coelho. Vista ao Sr. Senador Nelson Carneiro. li) Pro·
balhos
da Comissão, sendo dispensada a leitura da ata da reunião
jcto de Lei do Senado n• 174/77 - Dispõe sobre a terminologia
oficial relativa à hanseníasc, c dll outras providências. Relator: Sena· anterior í:, em seguida, dada como aprovada.
Com 11 palavra, o Sr. Senador Otto Lehmann relata o Projeto de
dor ltallvio Coelho. Parecer: constitucional e jurldico, Aprovado.
12) Projeto de Lei da Câmara n• 43/76- Acrescenta dispositivo ao Rcsoluçilo dn Comissão de Finanças ao Oficio "S" N• 18, de 1977,
art. I• do Decreto-lei n• 201, de 27·2·67, que dispõe sobre a responsa· do Sr. Governador do Estado. de Silo Paulo, solicitando autorização
bilidade dos prefeitos e vereadores, e dâ outras providências. Rela· no Senado Federal pura contratar empréstimo externo no valor de
tor: Senador Hclvldio Nunes, Voto cm separado do Sr. Senador vinte milhões de dólares a ser efctuado junto ao "The Bank ofTokyo
Osircs Teixeira concluindo pela rejeição quanto ao m~rlto. Parecer: Ltd." destinado à exec~ção das obrns pela Companhia do Metro·
constitucional c jurídico, contrário no m~rito. Aprovado. 13) Pro· politnno de São Pnulo, concluindo pela suu constitucionalidade c
jcto de Lei do Senado n• 94/77- Alterna rcdaçno dos arts. 791, 839 juridicidadc. Em discussão c votaçilo é o parecer aprovado por una·
c 840 da Consoliduçil.o dus Leis do Trabalho. Relator: Senador ltall· nimidndc.
Nudu nwis huvcndo n trntur, encerra-se n rcuniilo, lavrando cu,
vio Coelho. Parecer: constitucional c jurldico, com substitutivo,
Vistu ao Sr. Senador Leite Chaves. 14) Projeto de Lei do Senado n• Maria Hclenn Bucno Brnndno, Assistente, a presente nta que, lida c
195/77- Alteru o urt. I• du Lei n• S.063, de 4 de julho de 1966. Rela· aprovadu, será assinada pelo Senhor Presidente.
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COMISSÃO MISTA

Incumbida de Estudo e Parecer aobre o Projeto de Lei no 19, de
1!177 (CN), que "autoriza o Poder ExecudYo a abrir trfdltoo
suplementares aos programu coastantes da Lei nt 6.3!1!!, de 09 de d..
zembro de 1!176".
REUNIÃO DE INSTALAÇÃO, REALIZADA
EM 05 DE OUTUBRO DE 1977
Às dezcsseis horas e trinta minutos do dia cinco de outubro do
ano de mil novecentos c setenta c sete, no Auditório Milton Campos,
prcsent~s os Senhores Senadores Alexandre Costa, Braga Júnior,
Domício Gondim, ltalfvio Coelho, Lourival Baptista, Murilo
Paraíso, Ruy Santos, Wilson Gonçalves, Cunha Lima, Danton Jo·
bim c Dirceu Cardoso c os Deputados Nosser Almeida, Jorge
Arbage, Airton Sandoval c OctacOio Queiroz, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo c parecer sobre o Projeto de Lei n• 19, de
1977 (CN), que "autoriza o Poder Executivo a abrir créditos su·
plementares aos programas constantes da Lei n• 6.395, de 09 de de·
zcmbro de 1976".
Dci~am de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Deputados Josias Leite, João Vargas, Minoro Miyamoto, Alberto
Hoffmann, Peixoto Filho, Dias Menezes c Antonio Morais.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Senhor Senador Ruy Santos, que declara instalada a
comissão.
A fim de cumprir dispositivo regimental, o Presidente eventual
esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente c Vict·Presidcnte.
Distribuídas as cédulas, a Presidência convida o Nobre Deputado
Airton Sandoval para funcionar como escrutinador.
Procedia a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Peixoto Filho............................. IS votos
Para Vlce-Presldente:
Deputado Nosser Almeida .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. 13 votos
Deputado Jorgc Arbagc .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . .. .. 2 votQi
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Pre·
si dente, os Senhores Deputados Peixoto Filho c Nosser Almeida.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Nosser Almeida,
Vice-Prcsidente, no exercício da Presidência, agradece em nome do
Deputado Peixoto Filho c cm seu próprio a honra com que foram
distinguidos e designa o Senhor Senador Murilo Paraíso para relatar
a mnt~ria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião,
lavrando eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente
Ata, que, lida c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente c de·
mais membros e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de Estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n•
18, de 1977 (CN), que "Dispõe sobre a responsabilidade ciYll
por danos nucleares e a responsabilidade criminal por atos
relacionados com atlvldades nucleares, e dá outras provldên·
elas".
2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 29 DE SETEMBRO DE 1977
Às dczesscis horas do dia vinte c nove de setembro d<• ano de mil
novecentos c setenta c sete, no Auditório Milton Campos, presentes
os Senhores Senadores Altcvir Leal, Lourival Baptista, Renato Fran·
co, Heitor Dias, Henrique de La Rocque, Milton Cabral, Ruy
Santos, Itamar Franco, Dirceu Cardoso c Gilvan Rocha e ú> Srs.
Deputados Jorge Vargas, Josias Gomes, Parente Frota, Nina Rihei·
ro, Jorge Arbage, Thcobaldo Barbosa c Yasunori Kunigo, reúne·•• a
Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre u Projeto de
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Lei n• 18, de 1977 (CN), que "Dispõe •obre a responsabilidade civil
por danos nucleares c a responsabilidade criminal por atos relaciona·
dos com atividadcs nucleares, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senador
Mattos Lcilo c os Deputados Walmor de Luca, Israel Dias·Novacs,
Jorge Ferraz c Jerônimo Santana.
Constatada a existência de número regimental, o Senhor Prcsi·
dente declarou abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da
Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator,
Senhor Deputado Jorge Vargas, que emite parecer favorável ao
Projeto de Lei n• 18, de 1977 (CN).
Posto cm discussão c votação, é o parecer aprovado por
unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião,
lavrando cu, Mauro Lopes de Sâ, Assitcntc da Comissão, a presente
Ata, que lida c aprovada será assinada pelo Senhor Presidente c vai à
publicaçilo.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre à Mensagem n' 89,
de 1977 (CN), que •ubmete li dellberaçio do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.570, de 9 de •Rosto de 1977, que
"Extingue a cobrança dos emolumentos sobre os documentos
referentes ao transporte Internacional de pessoas ou mercadorias".
2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 26 DE SETEMBRO DE 1977
Às dezesseis horas do dia vinte e seis de setembro do ano de mil
novecentos c setenta c sete, no Auditório Milton Campos, presentes
os Senhores Senadores Lourival Baptista, Osires Teixeira, Ruy
Santos, Mattos Leão, Hclvídio Nunes, Altevir Leal, Alexandre Costa,
Augusto Franco c Marcos Freire c os Srs. Deputados Daso Coim·
bra. Thcobaldo Barbosa, Murilo Rczendc, Darcílio Ayrcs e Brígido
Tinoco, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer
sobre à Mensagem n• 89, de 1977 (CN), que submete à dclibcraçi!o
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.570, de 9 de
agosto de 1977, que "Extingue a cobrança dos emolumentos consula·
rcs sobre os documentos referentes ao transporte internacional de
pessoas ou mercadorias".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Paulo Brossard c Roberto Satumino c os Srs. Deputados
Murilo Badar6, Joi!o Alves, Fernando Gama, Mac Dowcll Leite de
Castro, Olivir Gabardo c Adalberto Camargo.
O Senhor Presidente, Deputado Brígido Tinoco, ao constatar a
existência de número regimental, declara abertos os trabalhos da rcu·
niilo, comunicando haver recebido oficias das Lideranças da
ARENA no Senado Federal c na Câmara dos Deputados, indicando
os Senhores Senadores Lourival Baptistu, Osires Teixeira, Mattos
Leão e Hclvidio Nunes e os Srs. Deputados Daso Coimbra c
Theobaldo Barbosa, para integrarem n Comissão, cm substituição
aos Senhores Senadores Virg!lio Távora, Domício Gondim, Milton
Cabral c Saldanha Dcrzi c os Srs. Deputados Rogério Rego c Hcr·
mcs Macedo, respectivamente.
!:: dispensada a leitura da Ata du reunião anterior, que, cm segui·
da, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente, concede a palavra ao
Relator, Senador Alexandre Costa, que emite parecer favordvcl à
Mensagem n• 89, de 1977 (CN), nos termos de Projeto de Decreto
Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão c votação, é o parecer aprovado por
unanimidade.
Nada mais huvcndo u trutur, cncerru·sc a presente reunião,
lavrando cu, Muuro Lopes de Sá, Assistente du Comissão, esta
presente Ata ~ue, lida c aprovadu, scrd assinuda pelo Senhor
Presidente e vui à publicaçi\o.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de "tudo e parecer sobre a Men~agem n• 97,
de 1977 (CN), que •ubmete à deliberação do Congreoso Nacional o texto do Decreto-lei"' 1.!73, de 5 de setembro de 1977,
que "Dispõe sobre criação de cargos e empregos nas secreta•
rias do Tribunal Federal de Recurso,. e do Conselho da Justiça
Federal, e dá outras providências".
2• REUNIÃO, REALIZADA
EM 5 DE OUTUBRO DE 1977
Às dczcsscte horas do dia cinco de outubro do ano de mil novecentos c setenta c sete, no Auditório Milton Campos, presentes os
Srs. Senadores Alexandre Costa, Altcvir Leal, Augusto Franco,
Murilo Paralso, Otto Lchmann, Otair Bcckcr, Lâzaro Barboza e
Cunha Lima c os Srs. Deputados Antônio Gomes, Ary Kffuri, César
Nascimento, Gamaliel Gaivão c Fernando Coelho, reúne•se a Com is·
siio Mista incumbida de estudo.c parecer sobre a Mensagem n• 97, de
1977-CN, que submete à deliberação do Congresso Nacional, o texto
do Decreto-lei n• 1.573, de 5 de setembro de I977, que "Dispile sobre
criação de cargos c empregos nas Secretarias do Tribunal Federal de
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Recursos e do Conselho da Justiça Federal, c dA outras providên·
cias".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Heitor Dias, Renato Franco e Benjamim Farah c os Srs. Depu.
tados Jonas Carlos, Gomes da Silva, Célia M. Fernandes, Paulo
Ferraz, Antônio Pontes c Laura Rodrigues.
f: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada
como aprovada.
Em seguida, o Sr. Senador Murilo Paralso Vicc·Presidcntc, no
exercício da Presidência concede a palavra ao Relator, Deputado
Antônio Gomes, que emite parecer favorável à Mensagem n• 97, de
1977-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece
como conclusão.
Posto cm discussão c votação, é o parecer aprovado sem rcstri·
ções.
Nada mais havendo a tratar, encerra·sc a reunião, e para cons·
tar cu, Elicte de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a
prcscnte Ata que, lida c aprovada, scrâ assinada pelo Sr. Presidente,
demais membros da Comissãe>e vai à publicação.
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MESA
Prasidantar
Potrónio Portolla (ARENA- PI)

LIDERANÇA DA ARENA
E DA MAIORIA
Lido r
Eurico Rezando
Vlco-Lidores
Holtor Dias
Holvldia Nuno•
Jos6 Sarnoy

39·Secrotdrlot
Honrlquo do La Rocquo (ARENA - MA)

Manos Leoa

l'~Vica·Presidentez

Jos6 Lindoso (ARENA - AM)

Oslras Teixeira
Otto lohmonn
Saldanha Dorzi
Virgllla Távora

4'·Secretórloz
Renato Franco (ARENA- PA)

'2"·VIca·Prosidenfet
Amoral Peixoto (MDB- RJ)

LIDERANÇA DO MDB
E DA MINORIA
Udor

Suplantas do Secretório,
l'·Secrotário,

Franco Montara

Mondos Canalo (ARENA- MT)

Vice-Liderll
Roberto Saturnlno
Itamar Franco
Gilvan Rocha

Altovir Lool (ARENA- AC)
Evandro Carrolra (MDB- AM)
Otolr Bockor (ARENA- SC)
Braga Junior (ARENA- AM)

2'·Secratá rlot
Mauro Benóvidos (MDB- CE)

COMISSOES

Lázaro Barboza

Oanton Jobim

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7 membros)

Diretors José Soaras da Oliveira Filho

COMPOSIÇÃO
Prosidontttr Oinarte Mariz
Vico·Prosidenter Evandro Carreira

locais Anexo 11 -Térreo
Tolofonos, 23·6244 o 25·8505- Ramais 193 o 257

Titulares

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Cholo, Clóudio Carlos Rodrigues Costa
local! Anexo 11- T6rrao

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Oorzi
2. Jas6 Sornoy
3. Otalr Becker

1. Heitor Dias
2. Jarbas PaJsarinho
3. Oinartu Mariz
4. Toot6nio Vilela
S. Braga Junior

MOS

Telefone, 25·8505- Ramais301 e313

1. Evelósia Vieira
2. Gilvon Rocha

1. Agonor Maria
2. Evandro Carreira

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)

Assistonter lida Ferreira da Rocha- Ramal312
Rouniàesr Torças-feiras, às 10r00 horas
locah Sala 11Clóvis Bevllócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(7 membro•)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA - (CCJ)
(15 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Prosldontor Daniel Kriogor
l'·Vico·Presidento, Accloly Filho
2•·Vico·Prosldento, Leito Chaves

Prasldanfet Aganor Maria
Vice-Prasidonlot Otair Beckor
Titulares
Titularas

Suplente•
ARENA

1.
2.
3.
4.

Otalr Beckor
Benedito Ferreira
ltallvio Coelho
Murilo Parah.o

1. Oinarta Mariz
2. Saldanha Dorzl
3. MattooloOo

MDB
1. Aganor Maria
2. Roberto Saturnlno

1.
2.
3,
4.
S.
6.

7.
8.
9.
1O.

5, Vasconcelos Tarras

Suplentes
ARENA
1. Mottos lo6o
2. lonolr Vargas
3. Arnon de Mollo
4. Vasconcelos Torres
S. Milton Cobrai
6. Benedito Ferreiro

Accioly Filho
Gustavo Capanoma
Daniel Krlegor
Eurico Rezando
Heitor Dias
Helvldlo Nunes
Wilson Gonçalves
ltalivio Caolho
Otto lehmann
Osiros Teixeira
MOS

1. Adalberto Sono

2. Evolóolo Vieira

ASiiotente• Cldudio Carloo Rodrlguoo Coota- Ramoio 301 e 313
Reuniões r Tarças·falras, às 10,30 horas
Local. Sala "Clóvis Bovllócquo" -Anexo 11- Ramal 623

1. Dirceu Cardaw
2. Leito Chavds

1. Franco Montoro
2. lázoro Barboza

3, Nelson Carneiro

3. Cunho lima

4. Paulo Brostard
5, Orestes Querela
Assistente, Maria Holana Bueno Brandóo- Ramal 305
Reun!Oes1 Quarta5·felra5, 6s 10100 horas
Local. Sola "Clóvis Bovllàcqua"- Anexo 11 - Ramal 623

I

I
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ECULTURA- (CEC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Prosldenter Jo6o Calmon
Vice-Prelidentet Evelásio Vieira

Prdsldenter Wilson GonçaiYes
Vic,.Presidonte, Ítamar Franco
Suplentes

Tilu lares

ARENA
1. Heitor Dias
3, Cattete Pinheiro
~. Osires Teixeira
S. Saldanha Derzi
6, Wilson Gonçalves
7. Virgllio Tóvora
8. Alexandre Costa

ARENA
1.
2.
3.
4.

1. Tarso Outra

1.
2.
3.
4.
S.

2. Mur.ilo Paraíso

Suplentes

Titulares

Augusto franco
Jos6 Sarnoy
Braga Junior
Alttvir Leal
Lulz CaYOicante

2' Gustavo Capanema
3. João Calmon
4. Oito Lehmann
S. Jarbas Passarinho
6. Cattete Pinheiro

Helvld\o Nunes
Ruy Santos
Arnor>·de Mello
Heitor Dias

MDB

MDB
1. Itamar Franco
2. Lózaro Barboza
3. Adalberto Sono

1. Franco Montara

1. Evelósio Vieira
2. Paulo lkossard
3. Adalberto Sono

1. Evanclro Carreira
2. Nelson Carneiro

2. 'tomar Franco

'Assistonter Cleide Maria B. f. Cruz- Ramal 598
Reuniões• Quintas-feiras, às 10r00 horas
Locol 1 Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal 623

A11istenter Ronaldo Pacheco do Oliveira- Ramal306
Reuni6osr Quintas-feiras, às 1o,oo horas
Local r Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente, Paulo Brossard
Vice·Presidenter Oomiclo Gondim

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)
(11 membros)

Suplentes

Titulares
COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidentas Marcos Freire
Vic:•Presidente, Vasconcelos Tarre•
Suplentes

Titulares

ARENA
1. Cattott Plnhoiro
2. Augusto Franco
3. José Sarnoy
4. Domlclo Gondlm
S. Jarbas Passarinho

1. Milron Cabral
2. Arnan do Mollo
3. José Guiomard
4. Lulz Cavalcante
5, Murilo Paraiso
6, Vasconcelos Torres

1. Catlete Pinheiro

1. Teotónio Vilela
2. Alexandre Costa
3. Wilson Goncolvos
4. Domlcio G.....,
S. Helvldio Nunes
6. Lenoir Vafgas
7. Monos Le6o
S. Ruy Santos

2. Heitor Dlos
3. Lourival Baptista
4. DanleiiCr\eger
S. Jos' Guiomard
6. Jos' Sorney
7. Saldanha Der:\

9. Braga Junior

10. Tarso Outra
11. Virgllio Távora
12. Maga\h6es Pinto

7, Di norte Mariz

MOS

8. Otair Beckor

MDB
1. Agenor Maria
2. Orestes Quércla

1', Franco Montara

2. Marcos Freire
3. Roberto Saturnlno

1. Paulo Brouard
2. Evelás\o VIeira
3. Gilvan Rocha
4. Roberto Saturnlno
S. Cunha Uma

1. Danton Joblm
2. Dlrcou Cardoso
3, Evandro Carreira

Ass\stentor Cóndldo Hlppertt- Ramol676

Alllstenler Daniel Rolo de Souza- Ramal675
Reunl6esr Quartas·felras, ~~ 1Or30 horas

Reunl6esr Qulntas·felras1 às 9t00 horas

~Local, Sala 11Rul Barbota 11

Local r Saio "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal 623

-

Anexo 11- Ramals621 e 716
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COMISSÀO DE LEGISLAÇÀO SOCIAL- (CLS)

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(9 membros)

(15 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidentes Jessé Freire
Vice·Presidentes Orestes Qu,rcla

Presidente, Magalhães Pinto
111-Vice·Presidente, Saldanha Oerzi

Suplentes

Titulares

211-Vice-PresldenteJ Nelson Carneiro

ARENA

''

1. Jessé Freire
2. Ruy Santos

1. Braga Junior
~.

Virgllio Tóvoro
3. Osires Teixeira
4. Oomlcio Gondim

3. Lenoir Vergas

4. Jarbas Pauarinho
5. lourival aa·ptista

6. Accioly Filho
MDB
1. Franco Montara
2. Orestes Quórcia
3. Nelson Carneiro

1. Lázaro Barboza
2. Cunha Lima

Assistentes Daniel Reis de Souza- Ramol675
Rouniõess Quintas-feiras, às llsOO horas
Locais Sala "Clóvis Bovilácqua"- Anexo U- Ramal623

Titulares

Suplentes
ARENA

l. Magalhães Pinto

1. Accioly Filho

2. Alexandre Costa

2. Fausto Castelo-Branco

3. Virgilio Tóvora
4. Jeué Freire
5. Arnon de Mel lo
6. Saldanha Derzi
7. José Sarney
8. João Calmon

3. Helvldio Nunes
4. Oomlcio Gondim
S. Jarbas Passarinho
6. Luiz Cavalcante

9. Augusto Franco
1O. Ono Lahmann

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME)

MDB

(7 membros)
1. Oanton Jobim

COMPOSIÇÃO

.,,

Presidentes Jarbas Passarinho
Vico·Prosidentoz luiz Cavalcante

Suplentes

Titulares

1. Marcos Freire
2. Paulo Brossard
3. Roberto Saturnino

2. Gilvon Rocha
3. Itamar Franco
4. Leito Chaves
5. Nelson Carneiro

ARENA
1.
2.
3.
4.
5.

1. Jose Guiomard
2. Murilo Paraíso
3. Virgilio Távora

Milton Cobrai
Oomlcio Gondim
Arnon de Mello
Luiz Cavalcante
Jarbas Passarinho

A11istente: Cóndido HipperH- Ramal'676
Reuniões; Terços·feiras, às 10,30 horas
Locah Sala "Rui Barbosa11 -

Anexo 11- Ramais 621 e 716

MDB
1. Gilvan Racho
2. Franco Montara

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSÀO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

Anistente, Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306

COMPOSIÇÃO

Reuniões, Quartas-feiras, às 10,00 horas
locah Sala "Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Presidente, Ruy Santos

..

COMISSÀO DE REDAÇÃO - (CR)

!l

COMPOSIÇÃO

11111

Vice·Presidente1 Altevir Leal

(5 membros)

!

Titulares

Presidente. Adalberto Seno
Holvidlo Nunes

Vice~Presidente,

õlll

Titulares

Suplentes
ARENA

1. Helvidio Nunes
2. OHo Lehmonn
3. Saldanha Derzi

1. Vlrglllo Tóvora
2, Arnon de Mello
3, Jarbas Passarinho
MDB

1. Oanton Jobim
2. Adalberto Seno

1. Dirceu Cardoso

Assistente, Maria Carmen Castro Souza -Ramal 134
Rounl6es1 Quintas·feiras, às 12,00 horas
Locah Saio "Clóvis Bevllócqua" -Anexo 11 - Ramal 623

Suplentes
ARENA

1. Altevir leal
2. Ruy Santos
3. Catteto Pinheiro
4. Fausto Castelo· Branco
S, lourival Baptista

1. Saldanha Do~i
2. ltollvio Coelho
3. Osiros Teixeira

MDB
1. Adalberto Sena
2. Gilvan Rocha

1. Benjamim farah
2. Cunha Lima

Anhtonte, Lêda Ferreira da Rocha -Ramal 312
Reuniões, Quintas·foiras, às 11,00 horas
local, Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716
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C.OMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES
EOBRAS PÚBLICAS- (CT)

(7 membros)

(7 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente• Milton Cabral
Vice·Presldonte, Augusto Franco
Titulares

COMPOSIÇÃO
'Prooldonto, Lourival Baptista
Vice-Presldente, Alexandre Costa

Suplentes
ARENA

1. José Guiomard
Va~toncelos Torres
3. VirgUlo Tclvora
A. Augusto Franco
S. Milton Cabral

I. Alexandre Costa
2. Braga Junlor
3. Dinarte Mariz

:Z.

Titulares

Suplont10
ARENA

1.
2.
3.
4.
5.

MD8

I. Adalberto Sena
2. Benjamim Farah

Terçs-felra 11 5599

1. Agonor Maria
2. Dircou Cardo110

Alexandre Costa
Luiz Cavalcante
Braga Junior
Lourival 8aplhta
Maltas lodo

1. Ollolohmann
2. TIOI6nlo Vllolo
3, Wil110n CÍOnçalYOo
MDB

1. Evandro Carreira
2. Evoldola Vieira

A"iotente, Ltda Ferreira da Rocha- Ramal312
Reuni6esr Quartas-feiras, às 9r00 horas
Local, Sala "Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramais 621o 716

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC)

1. Lclzaro 8arboza
2. Roberto Salumlno

Aniotenl"' Ronaldo Pacheco do Oliveira -Ramal 306
Reuniões, Terças-feiras, bslO,OO horas
Local. Sala ''Ruí Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716

{7mombroo)

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INQU~RITO

COMPOSICÃO
Presldont.. Benjamim i'arah
Vict·Presidfnter Lenolr Vargas

Titulares

Comindoo Temporárias

Suplentes
ARENA

1.
2,
3.
4,
5,

lenoir Vargas
Accialy Filha
Augusto Franco
Heitor Dias
Saldanha Der:i

Cholo, Ruth do Souza Castro
Local, Anexo 11- Térrea
Tolofono• 25·8505 - Ramal 303
1) Comi ..óeo Tomporclriao paro Projetas do Congros110 Nacional
2) Comí"do' Tomporclriao para Aprecíaç6o do Vetos
3) Comís.a.. Eopociaio o do Inquérito, e
4) Comi..óo Mista do Projeto.de Lei Orçamentária (arl. 90 do Rogir..onlo.
Comum).

1. Alo•andro Coota
2. Gustavo Capanoma
3. Mallos l.e6o
MDB

1, Benjamim farah
2, Itamar Franco

1. Danton Jabim
2. Ldzaro Barbaza

Aniotent•• Sdnia Andrade Pei•oto- Ramal 307
Reunl6esz Quintas-feiras, Os 9100 horas
Local, Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Auiolontoo do Comina,., Horoldo Pereira fornandto - Ramal 674;
Alfou do Oliveira- Ramal 614, Cleido Maria B. F. Cruz- Ramal 598;
Mauro Lopes do Sei- Ramal310.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1977
HORAS

~ERÇA

c.t.
10:00

C.A..R.

c.....
101)0
c.R.B.
HOR.\S

09:00

~UAR~A

c.s.N.

ASSIStENtE

S A L AS

HORAS

10130

S A L AS

ASSIS'!'Elf'l'B
~-

llll~

BARBOSA
Ramaie - 621 • 716

RON.ILDO

09:00

C,P.

CLOVIS BBVIIJC<~UA
Ramal - 623

CINDIDO

CLOVIS BllVIUCQUA

LlDA

09•30

c.s.P.c.

RUr BARBOSA
Raolai•- 621. 71

SONIA

c.s.c.

CLOVIS BI!VIUCQUA
!laoal - 623

CLliDS

RUY BJ.R!IOSA
- 621 o 71

RON.ILDO

C.L.S.

CLOVIS BEV!UCQUA
llamal- 623

DAII!BL

c.s.

RUr BARBOSA
Hamau- 621 • 71

!.liDA

CLOVIS BI!VIUCQUA

MARIA
CAIOO!M

llamal - 623

CLOVIS BI!VIUCQIIA
Ramal - 62)

CUUDIO
COStA

llllr BARBOSA
Ramais - 621 a 716

CINDIDO

c.o.P.

I.SSISt&NtK

S A L AS
RUr

10:00

U:DO

BARBO~A

LlDA

Ralll&&iD .. 621 I 716

c.a.J

CLOVIS BEV!UCQUA
Ramal - 623

MARIA
HELI!IIA

C.M,B,

llUr BARBOSA

RONALDO

C.E,

!lllY BAilllOSA
I!Uaie • 621

10:00

QUUU

Rlllllllh .. 621 • 71.6

I

716

llJJIIEL

12:00

C.R.

·Ru.a~a

Ru&l'- 623
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QUARTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 1977

BRASlLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Petrõnio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nv 83, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do Ceará, a elevar em CrS
1.340.998,51 (bum mllbio, trezentos e quarenta mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros e
cinqUenta e um centavos) o montante de sua divida consolidada.
Art. I~

Ea Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do Cearâ, nos termos do art. 29 da Resolução

n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em CrS 1.340.998,51 (hum milhão,

trezentos e quarenta mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros e cinqUenta e um centavos), o montante de
sua dívida consolidada, a fim de contratar empréstimo, junto à Caixa Econômica Federal, por conta do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado a complementar os recursos a fundo perdido
do PNCSU do Estado do Cearâ, objetivando a implantação do Centro Social Urbano de Palmeiras.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, lO de outubro de 1977. -Petrônlo Portella, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Pe·
trônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nv 84, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do Paranli, a elevar
em CrS 6.538.123,65 (seis milhões, quinhentos e trinta e oito mU, cento e vinte e três cruzeiros e sessenta e cinco centavos) o montante de sua divida consolidada.
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do Paranâ, nos termos do art. 29 da
Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 6.538.123,65
(seis milhões, quinhentos e trinta' e oito mil, cento e vinte e três cruzeiros c sessenta e cinco centavos) o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo, junto ao Banco do Estado
do Paraná S.A., na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao
financiamento do projeto de obras de infra-estrutura visando ao controle das inundações na sede urbana
daquele município.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, lO de outubro de 1977.- Petrônlo Portella, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VIII, da Constituição, e eu,
Pelrónio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 85, DE 1977
Autoriza o Programa Especial de Apoio à Capltallzaçio de Empresas- PROCAPEAutarquia vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, a realizar operação de crédito de CrS 4.004.100,00 (quatro milhões, quatro mil e cem cruzeiros).
Art. 19 É o Programa Especial de Apoio à Capitalização de Empresas - PROCAPE - Autarquia
vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, autorizada a elevar, temporariamente, os
parâmetros fixados pelos itens II e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975, alterada pela
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de realizar uma operação de
compra de ações de emissão da Alumínio do Sul S.A.,- ALUSUD- no valor de CrS 4.004.100,00 (quatro milhões, quatro mil e cem cruzeiros), a serem subscritas por Investimentos Brasileiros S.A. -!BRASA.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de outubro de 1977.- Petrônio Portella, Presidente.

SUMÁRIO
I.- ATA DA 171• SESSi\0, EM 11 DE OUTUBRO DE
1977
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da República
Submetendo à deliberação do Senado o seguinte projeto:
-Projeto de Lei do Senado n• 215/77 ·DF, que autoriza o
Governo do Distrito Federal a abrir créditos suplementares até o
montante de Cr$ 1.140.000.000,00, para o fim que especifica.

1.2.2- Oficlos do Sr. 1•-Secre"rlo da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetas:
- Projeto de Lei da Câmara n• 92/77 (n• 3.582 • B/77, na
Casa de origem), que aplica aos diplomas expedidos pela Comissão de Desportos da Aeronáutica o disposto no art. 1• do Decreto-lei n• 1.043, de 21 de outubro de 1969.
-Projeto de Lei da Câmara n• 93/77 (n• 3.596 • C/77, na
Casa de origem), que fixa prazo de permanência dos prefeitos
nomeados, cm seus respectivos cargos.
- Projeto de Decreto Legislativo n• 24/77 (n• 104 • B/77,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República de Cabo Verde, em Bras!lia, a 28 de abril de 1977.

1.2.3- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado n• 96/76, que altera a redação
da al!nea "b", do artigo 580, da Consolidação das Leis do Traba·
lho.
- Projeto de Lei do Senado n• 96/76, que altera a redação
da alinea "b", do artigo 580, da Consolidação das Leis do Trabalho, e Projeto de Lei do Senado n• 144/76, que altera a redação
da al!nea "b", do artigo 580, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943.
-Projeto de Lei do Senado n• 144/76, que altera a redação
da al!nea "b", do art. 580, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943.

-Projeto de Lei do Senado n• 160/76, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 133 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio
de 1943 c dâ outras providências.
1.2.4 - Comunicações da Presidência
-Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto do Lei do
Senado n• 215/77- DF, lido no Expediente.
-Recebimento do Aviso n• 166/SP/77, do Sr. Presidente
do Tribunal de Contas da União, encaminhando ao Senado Cópias das Atas das sessões daquela Corte em que foram tomadas
decisões aplicando sanções aos responsáveis que discrimina.
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 110/77,
que inclui a utilização de agentes químicos (desfolhantes) nadestruição das florestas, entre os crimes definidos na Lei de Segurança Nacional, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que roi distribuído.
1.2.5- Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n• 216/77, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, que institui o seguro de vida obrigatório nas vendas de eletro domésticos c veículos automotorcs.
-Projeto de Lei do Senado n• 217/77, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que intl'oduz modificação na Consolidação das Leis do Trabalho.
1.2.6- Requerimento
- N• 400/77, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do dis·
curso proferido ontem no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, pelo Excelent!ssimo Senhor Presidente da República, General Ernesto Geiscl, na inauguração da primeira feira marltima
internacional realizada no Brasil a "Riomar 77".
1.2. 7- Discursos do Expediente
SENADOR FRANCO MONTORO, como L!der Representação do Procurador-Geral do Estado de Silo Paulo,
oferecida à Justiça do Estado, contra o jornalista Rui Mesquita.
SENADOR BRAGA JUN/OR- Semana da Criançn.
SENADOR /TALIV/0 COELHO- Homenagem ao povo
muto·grosscnse, no momento em que o Senhor Presidente da

'
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXII - NY 123

QUARTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 1977
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Pe·
trônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 83, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do Cear,, a elevar em CrS
1.340.998,51 (hum milhão, trezentos e quarenta mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros e
clnqüenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Art. IY É a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do Cearã, nos termos do art. 2Y da Resolução
n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em CrS 1.340.998,51 (hum milhão,
trezentos e quarenta mil, novecentos e noventa e oito cruzeiros e cinqUenta e um centavos), o montante de
sua dívida consolidada, a fim de contratar empréstimo, junto à Caixa Econômica Federal, por conta do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado a complementar os recursos a fundo perdido
do PNCSU do Estado do Cearã, objetivando a implantação do Centro Social Urbano de Palmeiras.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de outubro de 1977.- Petrônio Portella, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Pe·
trônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 84, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do Parani, a elevar
em CrS 6.538.123,65 (seis milhões, quinhentos e trinta e oito mil, cento e vinte e três cruzei·
ros e sessenta e cinco centavos) o montante de sua divida consolidada.
Art. JY t: a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, Estado do Paranã, nos termos do art. 29 da
Resolução nY 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 6.538.123,65
(seis milhões, quinhentos e trinta' e oito mil, cento e vinte e três cruzeiros e sessenta e cinco centavos) o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo, junto ao Banco do Estado
do Paraná S.A., na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao
financiamento do projeto de obras de infra-estrutura visando ao controle das inundações na sede urbana
daquele município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de outubro de 1977.- Petrôn1o Portella, Presidente.
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1:: lido o seguinte

consoante estabelece o art. B•, item I, da Lei n• 6.396, de 9 de dczcm·
bro de 1976,
2. O dispositivo legal citado confere autorização ao Governa·
dor do Distrito Federal para abrir créditos suplementares até o valor
equivalente a 20% (vinte porcento) da receita orçada.
3. Entretanto, jã no primeiro semestre do cxcrc!cio, tornou-se
imperiosa a abertura de créditos como única alternativa capaz de do·
tnr a Administração dos recursos necessários ao atendimento da
despesa com a concessão do aumento de vencimentos e salários ao
pessoal do Distrito Federal c, ao mesmo tempo, por imperativo de
lei, prosseguir na implantação do plano de classificação de cargos,
4. Foi, ainda, por meio de créditos suplementares abertos que
se tornou poss!vcl a aplicação de recursos provenientes de operações
de crédito aútorizadas, c vinculadas ao cumprimento de programas
de reconhecida prioridade.
S. Finalmente, a medida ora proposta se impõe para que o
Distrito Federal possa receber c aplicar recursos suplementares
oriundos do orçamento da União, especificamente destinados a
custear parte do aumento salarial concedido aos servidores no
presente cxcrc!cio.
6. Nessas condições, os créditos abertos até o momento, cm
função dos compromissos assumidos, tanto na Administração Dire·
ta quanto nas Entidades da Administração lndireta c Fundações cs·
tão prestes a alcançar o limite fixado, cm detrimento de necessidades
outras igualmente só atendíveis mediante reforço de dotações orça·
mcntárias vigentes.
7. Ante o exposto, considerando, também, o comportamento
da receita local, com tendência para o surgimento de excesso de ar·
rccadação no cxcrc!cio, tomo a liberdade de enviar à elevada aprecia·
ção de Vossa Excelência o anexo antcprojcto de lei, encarecendo, se
conveniente, seja encaminhado à deliberação do Senado Federal, nos
termos da Constituição.
8. Seguem, anexos, quadros demonstrativos que melhor infor·
mam a presente solicitação.
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os proles·
tos do meu profundo respeito.- Elmo Serejo Farias, Governador.

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presldtnte da República, submttendo à delibtração do
Stnada projeto de lei:

MENSAGEM N•l33, DE 1!177
(n• 382/77, na orlaem)
Excclentfssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, item V, da
Constituição, tenho a honra de submeter à elevada delibcraçilo de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que
"autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir créditos suplcmcnta·
rcs até o montante de Cr$ 1.140.000.000,00 (hum bilhão, cento c
quarenta milhões de cruzeiros), para o fim que especifica",
Bras!lia, 7 de outubro de 1977. - Ernesto Gelsel,
E.M. N•I7/77·GAG
Brasflia, 28 de julho de 1977
Excclcntfssimo Senhor
Ernesto Geisel
Dign!ssimo Presidente da República
Federativa do Brasil
Brasflia- DF.
Excclcnt!ssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à superior consideração de Vossa
'Excelência o anexo anteprojcto de lei que eleva, cm
Cr$ 1.140,000.000,00 (hum bilhão, cento c quarenta milhões de cru·
zciros) o limite concedido ao Governador do Distrito Federal para
proceder à abertura de créditos suplementares ao orçamento vigente,
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 215, DE 1977- DF
Autoriza o Go..rno do Distrito Federal a abrir crUltos
suplementares até o montante de CrS 1;140.000.000,00, para o
nm que especiRea.
O Senado Federal decreta:
Art. I• Fica autorizado o Governo do Distrito Federal a abrir
créditos suplementares ao Orçamento aprovado pela Lei n• 6.396,
de 9 de dezembro de 1976, at~ o limite de CrS 1.140.000.000,00 (hum
bilhão, cento e quarenta milhões de cruzeiros),
Art. 2• Para o atendimento dos cr~ditos suplementares a serem
abertos até o limite autorizado por esta Lei, serilo utilizados recursos
na forma prevista nos itens I a IV do § 1•, do artigo 43, da Lei n•
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3• Esta Lei entrarA em vigor na data de sua publicaçilo,
revogadas as disposições em contrârio,
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 4.320- DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatul Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da Vnlio, dos
Estados, dos Munldplos e do Distrito Federal.
Art. 43, A abertura dos erMitas suplementares e especiais
depende da existõ:ncin de recursos disponlvcis para ocorrer à despesa
e serA precedida de exposição justificativa,
§ I' Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que
não comprometidos:
I - o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do
excrclcio anterior;
II- os provenientes de excesso de arrecadação;
111 - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados cm lei;
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IV- o produto de operações de crédito autorizadas, em forma
que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizâ-las.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito
Federal e de Finanças.)

OFI CIOS
Do Sr. !•·Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 9Z, DE 1977
(n• J.SSl·B/77, na Casa de origem~
De Iniciativa do Senhor Presidente da República
Aplica aos diplomas expedidos pela Coml!l!io de
Desportos da Aeronáutica o disposto no art. I' do Decreto-lei
n• 1.043, de li de outubro de 1969,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Aos diplomas dos Cursos de Instrutor e de Monitor de
Educaçilo Flsica, expedidos pela Comissão de Dcs~ortos da
Aeronâutica, aplica·se o disposto no art, I' do Decreto·lei n• 1.043,
de 21 de outubro de 1969, que estabelece nova exigência para registro
de diploma de Professor de Educação Flsica, conferido por
estabelecimento militar de ensino.
Art, 2• Esta lei entrarA cm vigor na data da sua publicação.
Art, 3• Revogam·sc as disposições cm contrârio.
MENSAGEM N• 140, DE 1977
Excclentlssimos Senhores membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submc·
ter à elevada delibcraçilo de Vossus Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da AeronAuti.
ca, o anexo projeto de lei que "uplica aos diplomas expedidos pela
Comissilo de Desportos da Acronâutica o disposto no art. t• do De·
creto-tei n• 1.043, de 21 de outubro de 1969",
Brasllia, 9 de maio de 1977,- Ernesto Gclsc!.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 007 /6M3,
DE22 DE ABRIL, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DA AERONÁUTICA
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 93, DE 1977
(n• 3.596-C/77, na Casa de origem)

Fixa pra~o máximo de permanência dos prereltos nomea·
Excelentfssimo Senhor Presidente da Rep~blica:
dos, cm seus respectivos cargos.
O Ministério da Aeronáutica tem a honra de submeter à elevada
O Congresso Nacional decreta:
consideração de Vossa Excelência projeto de lei que manda aplicar
nos diplomas expedidos pela Comissão de Desportos da Aeronáutica
Art. 1• t:: fixado em quatro anos o prazo mâximo de perma·
as disposições do Decrcto·lci n• 1.043, de 21 de outubro de 1969.
nência, em seus respectivos cargos, dos prefeitos nomeados para as
2. O citado Dccreto·Ihi n• 1.043/69 garantiu o registro, no Mi· capitais dos Estados, dos municfpios dos Territórios, dos municípios
nistério da Educação c Cultura, dos diplomas de professor de Educa· declarados de interesse da segurança nacional e dos considerados
çào Física, expedidos, a partir de 1943, pela Escola de Educação Físi· estâncias hidromincrais.
ca do Exército, pelo Curso de Educação Física da Marinha de GuerArt, 2• Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
ra e pela Escola de Educação Física da Força P~blica do Estado de
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
São Paulo.
(À Comissão de Consrlru/çào e Justiça.)
3. Assim, por terem sido criados posteriormente à edição do re·
trocitado diploma legal, os Cursos de Instrutor e Monitor de Educa·
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•l4, DE 1977
ção Física, integrantes da Comissão de Desportos da Aeronáutica,
(n• 104-B/77, na Câmara doo Deputados)
não têm sido considerados pelo Ministério da Educação e Cultura, à
vista do necessário registro dos respectivos diplomas.
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperaçio Técnica
4. Apraz-me esclarecer a Vossa Excelência que o .assunto foi
e Clentfnca, celebrado entre a RepúbUca Federativa do Brasil e
submetido à apreciação do Ministério da Educação e Cultura e obtc·
a República de Cabo Verde, em BrasOla, a 28 de abril de 1977.
vc, em sessão plenária do Conselho Federal de Educação, aprovação
O Congresso Nacional decreta:
através do Parecer n• 11/77, nos seguintes termos: "considera os cur·
sos de Educação Flsica da Comissão de Desportos da Aeronâutica
Art. 1• t:: aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação
como de situação idêntica aos do Exército c da Marinha, podendo a · Técnica e Científica, celebrado entre a Rep~blica Federativa do Bra·
eles serem estendidos os bencficios do Decreto·lei n• 1.043, de 21 de sil e a Rep~blica de Cabo Verde, na cidade de Brasflia, a 2B de abril
outubro de 1969, em seu art. 1•", cuja cópia faço anexar à presente,
de 1977.
S. O anexo projeto de lei, que tenho a honra de submeter à apre·
Art. 2• Este Decreto Legislativo entrará cm vigor na data da
ciaçiio de Vossa Excelência, pois, consubstancia a inclusão, no regi· sua publicação.
me do Decreto-lei n• 1.043, de 1969, dos Cursos de Instrutor e Mo·
nitor de Educação Física da Comissão de Desportos da Aerilnáuti·
MENSAGEM N• 226, DE 1977
ca, objctivando o estabelecimento de um sistema uniforme para as
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
ntividudes nnàlogns na estrutura das Forças Armadas.
De conformidade com o disposto no art. 44, item I, da Constitui·
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os ção Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de
protestos do meu mais profundo respeito. - Joelmlr Campos de Ara· Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
ripe Macedo, Ministro da Aeronáutica.
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do
Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cientifica, celebrado entre
a República Federativa do Brasil c a República de Cabo Verde, cm
LEGISLAÇÃO CITADA
Brasllin, em 28 de abril de 1977.
DECRETO -LEI N• 1.043, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969
· Brasllia, 28 de junho de 1977.- Ernesto Gelsel.
Estabel~e nova exigência para registro de diploma de Pro·
ressor de Educaçio Física conrerldo por estabelecimento mlll·
tar de ensino.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVO DAF - 11/DCOPT/DAI/182/644.
(846) (A4) DE 27 DE JUNHO DE 1977, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Acronáu·
· A Sua Excelência o Senhor Ernesto Gcisel, Presidente da Rep~·
tica Militar usando das atribuições que lhes confere o art. 3• do Ato
blica.
lnstitucion~l n• 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com
Senhor Presidente,
o § I• do art. 2• do Ato Institucional n• 5, de 13 de dezembro de
Tenho
a honra de submeter à alta consideração de Vossa
1%8, decretam:
Excelência o texto do Acordo Básico de Cooperação Ttcnica e
Art. I• Os diplomas expedidos, a partir do ano lctivo de 1943, .Científica entre o Brasil e Cabo Verde, assinado em Brasllia, em 28
pela Escola de Educação Flsica do Exército, pelo Curso de Educação de abril de 1977, por ocasiilo de visita no Brasil de Missilo de Cabo
Fisicn da Marinha de Guerra c pela Escola de Educaçilo Flsicn dn Verde, chefiada pelo Ministro da Educação e Cultura daquele país.
Força Pública do Estado de São Paulo poderão ser admitidos a regis·
2. O referido Acordo visa a sistemtizar e a intensificar a
tro na Divisão de Educação Física do Ministério da Educação e CuJ. cooperação técnica e cientifica entre os dois países, a qual, como é d.o
turn, com a equiparação concedida pelos Decrctos·leis n•s 5.343, de conhecimento de Vosso Excelência, se vem desenvolvendo, a pnrur
25 de março de 1943, 5.975, de 9 de novembro de 1943, e 6.936, de 6
de 1975, em bases cordiais.
de outubro de 1944, para fins de obtenção de registro de Prorcssor de
3. Permito-me encarecer a Vossa Excelência a conveniência de
Educação Físicu, desde que o respectivo portador apresente certifica· o Governo brasileiro ratificar o presente Acordo, sendo para tanto
do de conclusão do ciclo colegial ou equivalente.
necessária a prévia autorização do Congresso Nacional, conforme os
Art. 2• O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de suu termos do nrt. 44, inciso I, da Constituição Federal.
4. Nessas condições, tenho n honra de submeter projeto de
publicaçilo, ficando revogadas as disposições em contrário.
Brusilin, 21 de outubro de 1969; 148• da lndepenoência c Bl• da Mensagem Presidencial, paru que Vossa Excelência, se assim houver
República.- Augusto Hamann Rademaker GrUnewald- Aurélio de por bem, encaminhar o texto do Acordo anexo à nprovaçilo do
Poder Legislativo.
• ,
Lyru Ta>ares- Mó relo de Souza e Melio- Tarso Dutra.
Aproveito u oportunidade pura renovar a Vossa Excelenc1a,
(,] Com/.rsiio de Ed11ractio e C11it11ra.) Senhor Presidente, os protestos de meu mais profundo respeito.
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ACORDO

BÁSICO

DE COOPERAÇÃO Ti!CNICA E
CIENTIFICA
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DE CABO VERDE
O Governo dn República Federntivn do Brasil e o Governo da
República de Cabo Verde,
Animndos pelo desejo de fortalecer os laços de amizade existentes entre ambos os Estados,
Considerando o interesse comum em acelerar o desenvolvimento social e econômico de seus respectivos paises e conscientes de que
o estimulo 11 colaboração cientifica e técnica e ao intercâmbio de
conhecimentos cientificas e técnicos entre ambos contribuirão para a
consecução desses objetivos,
Concordam no seguinte:
Artigo I
As Partes Contratantes desenvolverão a cooperação cientifica e
técnica entre ambos os pafses com o objetivo de contribuir para a
melhor avnliaçilo de deus recursos naturais e humanos, esforçandose para que os programas que surjam do presente Acordo Bâsico se
ajustem, às politicas e planos globais, regionais ou setoriais de
desenvolvimento nos dois pafses, como apoio complementar a seus
próprios esforços internos para atingir objctivos de desenvolvimento
econômico e social.
Artigo 11
A Cooperação entre as Partes Contratantes poderâ assumir as
seguintes modalidndes:
a) intercâmbio de info~mações, contemplando-se a organi·
zação dos meios adequados à sua difusão;
b) aperfeiçoamento profissionnl, mediante programas de visi·
tas ou estãgios de especialização e através de concessão de bolsas de
estudo para especialização técnicn;
c) projetos de conjuntos de pesquisa em ârcns cientificas que
scjnm de interesse comum;
d) intercâmbio de peritos e cientistas;
e) organização de seminârios e conferências;
I) remessa e intercâmbio de equipamentos c de material
necessário à realização de projetes espcc!ncos;
I) qualquer outra modalidade de cooperação que for acordada entre as Partes Contrntantes.
Artigo III
Os programas c projetas de cooperação cientifica e técnica a que
faz referência o presente Acordo Bllsico scrilo objcto de convênios
complementares, que especificarãn os objetivos de tais programas e
projetes, os procedimentos de execução, bem como as obrigações,
inclusive financeiras, de cada uma das partes Contratantes.
Artigo IV
As Partes Contratantes, através das respectivas Chancelarias,
avaliari\o, anualmente, os programas conjuntos de cooperação
cientifica c técnica, a fim de realizarem os ajustes que forem necessários. Excepcionalmente, essas avuliaçõcs poderão ser realizadas em
prazos diferentes, quando ns circunstâncias o exigerem, mediante
entendimento por via diplomâtica.
Artigo V
a) O financiamento d11s formas de coopernçi\o cientifica e
técnica definidas no Artigo 11 scrll convencionado pelas Partes Con·
tratantes em relação 11 c11da projeto.
b) As Partes Contratantes poderão solicitar o financiumento e
a participnçilo de org11nismos intern11cionuis pura n execução dos pro·
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grnmns e projetes resultantes da nplicaçilo do presente Acordo
Bllsico.
Artigo VI
O intercâmbio de informações cicntrficas e técnicas scrd cfetua·
do por via diplomlltica entre os órgãos autorizados, cm cada caso,
pelas Partes Contratantes, que determinarão ainda os alcances e li mi·
tações de seu uso.
Artigo VIl
As Partes Contratantes facilitarão em seus respectivos territó·
rios tanto a entrada quanto o cumprimento dos objetivos e funções
dos técnicos e peritos no desempenho das atividndes realizadas no
quadro do presente Acordo Bãsico.
Artigo VIII
Aplicar-sc-ilo nos funcionários e peritos de cada umn das Partes
Contratantes, designados para trabalhar no território da outra Parte,
as normas vigentes no pafs sobre os privilégios e isenções dos funcionãrios c peritos das Nações Unidas.

I
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Artigo IX

11

Aplicnr-se-ilo nos equipamentos c materiais eventualmente
fornecidos, a qualquer título, por um Governo a outro no quadro
dos projetas de cooperação técnica c cientifica, as normas que regem
a entrada no pafs de equipamentos c materiais fornecidos pelas
Nações Unidas c projetes e programas de cooperação técnica e
cientfficn.
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Artigo X
As Partes Contratantes, de acordo com o estabelecido no Artigo
VI, concordam em assegurar que as entidades vinculadas à execuçilo
dos programas c projetes derivados do presente Acordo Básico
proporcionem aos peritos c técnicos visitantes o apoio logfstico e
facilidades de transportes c informação requeridas para o
cumprimento de suas funções especificas. Da mesma forma serilo
proporcionadas aos peritos e técnicos, quando necessllrio, as devidas
facilidades de alojamento c manutenção.
Artigo XI
Cndn uma das Partes Contratantes notificará n outra a
conclusilo das formalidades necessllrias à entrada em vigor do
presente Acordo, o qual terá vigõncia a partir da data da última des·
sas notificações. O presente Acordo tcrll duração de cinco anos,
prorrogáveis tacitamente por iguais períodos, salvo se uma das Partes Contratantes comunicar à outra Parte, com antecedência mfnima
de seis meses, sua decisão em contrário.
Artigo XII
A dcnúncin ou expiração do Acordo nilo afctnrá os programas e
projetes em execuçilo, salvo quando as Partes Contratantes
convierem diversamente.
Artigo XIII
O presente Acordo Búsico poderll ser denunciado por qualquer
dus Partes Contratnntes c seus efeitos cessarão seis meses npós n dnta
da denúncia.
Feito nu cidade de Brasflia, uos ~8 dias do mos de ~··H de 1977,
em dois excmplnres originais, nu lfngua portuguesa, sendo ambos os
textos igualmente válidos.
Pelo Governo dn Rcpúblicu Federativa do Brasil:
Antônio Azcredo Francisco du Silveira
Pelo Governo du Repúblicn de Cubo Verde:
(ils Comissões de Re/açtics Ex teriam· e de Economia.)
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PARECERES
PARECERES N••780e781, DE 1977
PARECER N• 780, DE 1977
Da Comissão de Constltulçilo c J ustlça
Sobre o projeto de Lei do Senado n• 96, de, 1976, que
"altera a redaçilo da alinca "b", do artigo 580, da Consoll·
daçiio das Leis do Trabalho",
Relator: Senador Henrique de La Roeque
O Projeto de Lei do Senado n• 96, de 1976, de autoria do emi·
nente Senador Ruy Carneiro, tramita conjuntamente com o de
n• 144, de 1976, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro.
Ambos pleiteiam nova redução para a allnca "b" do urt. 580 da
CLT para o fim de que u contribuição sindical, devida pelos agentes
ou trabalhadores autónomos e para os profissionais liberais, seja
elevada de dez para vinte por cento do maior salário mínimo vigente
no Pais.
Na JustificaÇão do Primeiro Projeto, argumenta o Senador Ruy
Carneiro:
"Ora, o sindicato vive, principalmente, das con·
tribuiçõcs sindicais, de sorte que ó necessário provê·los cm
conformidade com a realidade. O acréscimo uqui pretendido,
por outro lado, nilo onorará demasiadamente os traba·
ihadores autónomos e profissionais liberais, uma vt:Z que a
contribuição sindical é paga de uma só vez, anualmente:, na
forma do "caput" do urt. 580."
Na defesa do Projeto n• 144, diz o Senador Nelson Carneiro:
"Contudo, tratando-se de agentes ou trabalhadores au·
tônomos e profissionais Hberms, queremos crer que essa con•
tribuição pode ser elevada a até cinqUenta por cento do valor
do maior salário mlnimo vigente, sem que isso represente
encargo insuportável."
Nesta Comissão, nilo vemos qualquer embaraço à tramitação
do processado que, pela distribuição, será também examinado pela
Comissão de Legislação Social.
Isto posto, opinamos pela aprovaçilo do Projeto de Lei do
Senado n• 96, de 1976, por ser ainda constitucional c jurldico.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1976. - Gustavo
Capanema, Presidente em exerclcio - Henrique de La Roeque,
Relator - Leite Chaves - Eurico Rezende - Hehldio Nunes Heitor Dias- Oito Lehmonn.
PARECER N• 781, DE 1977
Da Comissio ele Legi;laçio Soclol, sobre o Projeto de Lei
do Senado n• 96, de 1976, que "altera a redaçiio da allnea
"b", do arllgo 580, da Consolidação das Leis do Trabalho";
e, Projeto de Lei do Senado n• 144, de1976, que "altera a reda·
çio da allnea "b", do artigo !80, da Consolidação d•• Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de t• de maio de
1943."
Relator: Senador Lourlvol Baptista
Pretendem os Projetas cm exame, de autoria do saudoso Sena·
dor Ruy Carneiro e do eminente Senador Nelson Carneiro, alterar a
rcdaçiio da allnea "b" do artigo 580 da Consolidação das Leis do
Trabalho, com a finalidade de elevar a contribuição sindical anual
dos profissionais autônomos c liberais.
O primeiro projeto apresentado eleva pura c simplesmente de lO
pura 20% o percentual da contribuiç~o. calculado sobre o salilrio
•nlnimo. Já o segundo, estabelece uma escala variável de 10 u 50%
;obre o mesmo salário.
Em parecer preliminar sobre u matl:riu, esta Comissão, ucolhen·
lo ponderações por nós feitas, aprovou o encaminhamento de
·xpedicntc à Confcderuçilo Nucionul das Profissões Liberais, cm que
;e solicitava subsidias pura um melhor cxarne. Decorrido o pra~o
egimentul c unte a falta dos esclarecimentos solicitados, voltaram as
•reposições pura u rcdaçilo de parecer conclusivo,

Quart1•felra 1l 5609

De qualquer forma, naquele nosso primeiro pronunciamento,
aludimos no fato de que faltava aos projetas uma fundamentação
mais substancial que viesse a demonstrar que os aluais recursos,
provenientes da contribuição sindical, fossem insuficientes para o
atendimento das necessidades dos sindicatos, cm função dos serviços
que prestam às respectivas categorias profissionais.
Lembrávamos que o of!cio encaminhado ao eminente Senador
Nelson Carneiro pelo Sindicato dos Quimicos do Recife, sugerindo o
aumento da aliquota da contribuição, poderia ter uma conotação
puramente regional, devida, talvez, a circunstâncias peculiares
àquela grande capital nordestina,
Tais dúvidas emanam do nosso convencimento de que a eleva·
ção dos valores da contribuição sindical, sem que uma causa relevan·
te seja apontada, é inconveniente c prejudicial, não só aos trabalha·
dores como, também, à própria organização sindical.
Para alguns, os grandes advogados, médicos, engenheiros,
instalados com seus escritórios nas principais cidades do Pais, o
aumento proposto poderá ser insignificante cm termos reais.
Entretanto é preciso que o legislador lance seus olhos para a imensa
extensão territorial do Brasil onde, cm localidades distantes e de
poucos recursos, marejam modestos trabalhadores autónomos,
como os vendedores ambulantes, despachantes, contadores c outros,
além de profissionais liberais réccm·formados, que vivem à base de
comissões c honorários, muitas vezes pagos cm utilidades, que
representam valores sempre inferiores ao próprio salârio pago aos
empregados com vinculo de trabalho, que, na pior das hipóteses, é o
mlnimo legal.
Bem se vê, c forçoso é: reconhecer, que o Governo tem evitado
aumentar alíquotas de impostos, visando não onerar a bolsa popular.
A elevação pretendida, além de não representar um aprimoramento
das atividadcs sindicais, poderia retirar, com a melhoria da arrecada·
çuo em montantes variáveis de 100 a 500%, toda a motivação dos
dirigentes sindicais que não mais procurariam superar as deficiências
de recursos, porventura existentes, com o ingresso de novos associa·
dos. Em outras palavras, suprida a deficiência de recursos pelo
aumento substancial da receita, os sindicatos teriam sensível redução
do chamado poder reivindicatório da categoria que representam.
Finalmente, é de se observar que o projeto mais recente, além de
conter as incoveniências apontadas, comuns a ambos, ressente-se de
boa técnica legislativa, porquanto não fixa os critérios de
escalonamento entre os valores mínimos e máximos propostos,
Nesse caso, se aprovada uma lei nesse sentido, sua aplicação seria
extremamente complexa c subjctiva, fatores que não se recomendam
a uma norma de carãter social.
Ante o exposto, somos de parecer contrário aos Projetas n•s. 96,
de 1976e 144,de 1976.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1977. - Orestes Quérela,
Vice·Prcsidcnte, no cxercicio da Presidência - Lourlnl B1pllst1,
Relator - Nelson Carneiro, vencido - Ruy Santos - Domiclo
Gondlm - Braga Junior - Franco Montoro, vencido - Oslres
Tebclra.
PARECER N• 782, DE 1977
Da Comls•ilo de Constltulçilo e Justiça, sobre o Projeto de
Lei do Senado nl 144, de 1976, que "allera a rcdação da ali·
nea "b" do art. 580, da Consolldaçílo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n• 5.45l, de I• de maio de 1943".
Relator: Senador Henrique de La Rocque
O presente projeto foi anexado ao de n• 96, de 1976, a fim de
que, examinados cm conjunto, as suas disposições pudessem ser colo·
cu das em termos adequados aos fins a que se propõem.
De fnto, ambos os projetas pretendem, mediante ullcruçilo da
alinen b do art. 580 da CLT, seja elcvnda, de dez pura vinte por ccn·
tn do maior sulnrio mlnimo vigente no Pnls, u contribuiçilo sindical
devida pelos ugentes ou trabalhadores autónomos c pelos profissio·
mais liberais.
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Em conseqUência do parecer favorável que demos à proposição
de n• 96, de 1976, restou prejudicada a matéria sob exame, que, co·
mo salientado, persegue o mesmo objetivo do projeto que, nos ter·
mos regimentais, merece prioridade.
Ã vista do exposto, opinamos pela prcjudicialidade do projeto
sob exame.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1976. - Gustavo Capanema, Presidente cm excrc!cio - Henrique de La Rocque, Relator Leite Chaves- Eurico Rezende- Hefv(d[o Nunes - Heitor Dias Otto Lehmann.
PARECERESN•s 783 e784, DE 1977
Sobre o Projeto de Ler do Senado n• 160, de 1976, que
"dá nova redação ao parágrafo único do art. 133 da Consolida·
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452,
de I• de maio de 1943 e dá outras providências".
PARECER N• 783, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
Pretende o ilustre Senador Heitor Dias dar nova redução ao pa·
rágrnfo único do art. 133 da Consolidação das Leis do Trabalho, de
modo que passe a vigorar com a seguinte redação:
"A interrupção de prestação de serviços, para que possa
produzir efeito legal, deverá ser registrada na Carteira de Tra·
balho c Previdência Social, admitido, na impossibilidade de
efetuar·sc a anotação por extravio ou inexistência ocasional
da mesma, qualquer outro meio de prova."
O texto atual está assim redigido:
"A interrupção da prestação de serviços, para que possa
produzir efeito legal, deverá ser registrada na Carteira de Tra·
batho e Previdência Social."
Ao justificar sua proposição, assinala o ilustre representante da
Bahia, após referir criticas de Amaury Mascaro do Nascimento e
Mozart Victor Russomano:
"Cria tal parágrafo uma formalidade essencial à validade da in·
tcrrupçilo da prestação de serviço: é indispensável que seja essa intcr·
rupção anotada na Carteira Profissional do empregado. Como o dis·
positivo regido, é evidente que ar se trata de uma formalidade essen·
ciaf. Se descumprida a interrupção do serviço será considerada inexis·
tente, para os efeitos legais. O empregador, portanto, deve ter grande
cautela, nesse ponto.
A verdade, porém, é que os autores da Consolidação não se !cm·
braram da hipótese de incxistir carteira profissional quando a intcr·
rupção se der, ou por extravio do documento ou porque a mesma ain·
da não haja sido fornecida pela autoridade administrativa sempre a
braços- sobretudo no interior do Brasil- com falta de pessoal c de
recursos mutcriais para cumprir sua missilo, A circunstância teórica
de ser obrigatório o uso da carteira não exclui essas hipóteses práti·
cas. Que fazer, então? claro que aceitar a prova da interrupção por
qualquer outro meio admitido em direito há de ser u solução natural.
Para isso, entretanto, seremos forçados a quebrar u solenidade dn ro·
gra, cm principio intransigente.
Eis, portanto, um postulado legal vazio de conteúdo doutrinário
e despido de justificativas práticas.
Se a finalidade do instituto dus férias é u restauração das encr·
gins perdidas pelo empregado e o restabelecimento de condições que
lhe permitam reassumir o emprego com disposição llsicu c moral, se·
ria ilógico deixar de computar como de serviço efetivo para o efeito
de aquisição do direito às férias os afastamentos por enfermidade do
empregado, qualquer que seja u suu duração."
Meu voto é pela constitucionalidade c juridicidadc da proposi·
çào, que merece ser aprovada no mérito.
Saiu dus Comissões, 18 de agosto de 1976. - Accloly Filho, Pre·
sidcnte - Nelson Carneiro, Relator - Leite Chaves - ltollvfo Coe·
lho - Henrique de La Rocque - Heitor Dias - Helv!dla Nunes Dirceu Cardoso,

e.
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PARECER N• 784, DE 1977
Da Com!ssilo de Legislação Soefaf
Relator: Senador Dom(cfo Gondlm
O presente projeto de autoria do ilustre Senador Heitor Dias,
objetiva alterar a redução do art. 133 da Consolidação das Lei do
Trabalho, pura o efeito de autorizar que, na impossibilidade de
cfctuar·sc a anotação na Carteira de Trabalho c Previdência Social,
por extravio ou inexistência ocasional da mesma, seja admitido
qualquer outro meio de prova para registro de suspensão e intcr·
rupção do contrato de trabalho.
Examinada no âmbito da Comissão de Constituição c Justiça, a
proposição foi considerada juridica e constitucional.
Jâ nesta Comissão de Legislação Social, em que pesem os argumentos ex pendidos pelo ilustre Senador Franco Montoro, designado
relator, a maioria se inclinou cm sentido oposto ao parecer
apresentado.
Em verdade, a despeito dos nobilitantes propósitos que a
informam, não deve a iniciativa prosperar, sobretudo porque
encontra-se em fase de ultimação a nova CLT, que trata da matéria
com a abrangência e profundidade necessárias, sendo inoportuna,
portanto, qualquer alteração do Estatuto cm vigor, que está prestes a
ser revogado. ·
Ante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei do
Senado n• 160, de 1976.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1977. - Jessé Freire,
Presidente - Dom!cfo Gondfm, Relator - Ruy Santos - Cunha
Lima, vencido - Franco Montoro, vencido, com voto em separado
- Os!res Teixeira.
VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SR. SENADOR
FRANCO MONTORO:
Pretende o ilustre Senador Heitor Dias, com o projeto cm
exame, modificar a redução do parãgrafo único do artigo I33 da
Consolidação das Leis do Trabalho, de modo a admitir outros meios
de prova relativamente a qualquer das interrupções da prestação de
serviços ali previstas; c revogar a alínea ud'\ do citado dispositivo, a
fim de que o recebimento de nuxilio·cnfcrmidadc ni!o mais seja
motivo para que o empregado perca o direito a férias.
A legislação em vigor estabelece que o empregado não terá direi·
to às férias, se durante o pcriodo de sua aquisição ocorrer qualquer
das seguintes hipóteses:

"a) retirar-se do trabalho c não for readmitido dentro
dos 60 dias subseqUentes à sua salda;
b) permanecer cm gozo de licença, com percepção de
salários, por mais de 30 dias;
c) deixar de trabalhar, com percepção do salário, por
mais de 30 dias, em virtude de pornlisaçilo parcial ou total
dos serviços da empresa;
d) receber auxílio-enfermidade por per!odo superior u
seis meses, embora descontinuo."
Condiciona, todavia, que a interrupção, para que possa
produzir efeitos legais, deva ser registrada no Carteira do Trabalho c
Previdência Social.
A medida proposta nos parece de toda conveniência, vez que, na
hipótese de inexistência da Carteira de Trabalho, por não haver
ainda. sido emitida ou mesmo por extravio, não há como o
empregador provar a interrupção.
Da maneira como está redigido o citado dispositivo é inegável
que se constitui, como bem teve oportunidade de acentuar o ilustre
jurista Mozart Victor Russomuno, em "um postulado legal vazio de
conteúdo doutrinário c despido de justificativas práticas". Dar u
conveniência da sua alteração.
Jú u revogação du ulincu "d" do artigo 133 du Consolidação dus
Leis do Trubalho tem o mais profundo sentido social, isso porque u
linulidude do instituto dus férias é u recuperação da capucidudc
laborutiva do empregado cu concessão de oportunidade pura que se
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ocupem cm coisas \Ítcis, agradáveis mas não impostas. Isto 6, que o
empregado tenha momentos de lazer que, segundo Dumazcdicr, "é
um conjunto de ocupações às quais o individuo pode dedicar-se
voluntariamente, seja para dcscançnr, ou para divertir-se, ou para
desenvolver a sua informação ou formação desinteressada, sua
vontade na participação social ou sua livre capacidade criadora,
quando liberar-se das obrigações profissionais, familiares c sociais".
O gozo do beneficio assistencial, portanto, nilo deve ser motivo,
jamais, para a perda das fêrins, pois, quando doente, o' empregado
não se recupera da fadiga acumulada durante o pcr!odo de trabalho,
mas, ao contrário, a intensifica. Além do mais, o pagamento
assistencial é sempre inferior ao salário percebido pelo empregado.
Ã vista do exposto, somos favorâvcis ao Projeto de Lei do
Senado n• 160, de 1976.
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1977.- Fr~nco Montoro.
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JustiOcaçio
Os seguros obrigatórios vigentes cm qualquer pais indicam c de·
finem a faixa de garantias desfrutadas por sua população. Quanto
mais ampla c diversificada essa faixa, mais elevado será o grau de segurança cm que vive a sociedade nacional considerada c mais positiva a evidência de seu progresso c de sua civilização.
Seguro', cm certo sentido, 6 sinônimo de progresso c de civilização. Todo o milenar processo evolutivo dos comportamentos,, das
id6ias c das estruturas elaboradas c sustentadas pelo homem - reflete constante esforço consciente ou inconsciente do próprio homem,
no sentido de reduzir os riscos da insegurança que o envolveriam como ser isolado, cm luta pela sobrevivência aquela mesma situação enfrentada c sofrida pelo troglodita.
No sentido das presentes considerações, todas as estruturas jur!dicas c legais implantadas sobre a face da terra exprimem, de diferenO SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Do Expediente li· tes maneiras, imenso instrumental de segurança criado para oferecer
do consta o Projeto de Lei do Senado n• 215, de 1977- DF, que se- ao homem as condições neccssàrias, pelo menos, ao cumprimento
rá despachado às Comissões de Constituição c Justiça, do Distrito normal de seu ciclo biológico.
O desenvolvimento da sociedade moderna assinalaria, porém,
Federal c de Finanças, recebendo emendas, perante a primeira
Comissão a que foi distribu!do, durante cinco sessões ordinárias, nos uma complexa c mliltipla expansão dos instrumentos seguradores.
Toda a Previdência Social do Estado contemporâneo, por exemplo,
termos do art. 141, inciso I!, alfnca "b", do Regimento Interno.
funciona como um amplo mecanismo garantidor de seguros essenO SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Atrav6s do Aviso ciais aos membros dessa sociedade.
n• 166/SP, de 1977, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da
Mas, tilo importante quanto esse seguro compulsório, vinculado
União encaminhou ao Senado cópias das Atas das sessões daquela ao cxcrclcio de uma atividadc c de uma contribuição prcvidcnciâria
Corte cm que foram tomadas decisões aplicando sanções aos rcspon- · - existem, hoje, outras inlimcras modalidades de seguros voluntásávcis que discrimina.
rios que cobrem riscos praticamente em todas as áreas da ação de inO expediente recebido foi encaminhado, com Oficio, à Comis- dividues ou de grupos organizados.
são de Finanças, para conhecimento.
Poder-se-ia mesmo afirmar que a tendência predominante cm
nossos dias 6 não haver mais quaisquer decisões humanas- que enO SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - A Presidência co- volvam comprometimentos de qualquer espécie- sem a paralela csmunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determi- tipulaçilo de um seguro que cubra seus riscos.
nou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• llO, de 1977,
O maior c o mais imediato dos riscos ligados a qualquer ato ou
do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que inclui a utilizaçilo de agentes empresa de que participe o ser humano é sua morte, ou invalidez.
qu!micos (dcsfolhantcs) na destruição das florestas, entre os crimes Dar a circunstância de generalizar-se o seguro de vida nas transaçõcs
definidos na Lei de Segurança Nacional, por ter recebido pareceres de compromisso de pagamento a prazo. O seguro de vida elimina, no
contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuldo.
caso, a possibilidade de perda do bem adquirido, ou de prcju!zo do
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Sobre a mesa, vendedor.
projetes de lei que serão lidos pelo Sr. !•-Secretário.
O desempenho do sctor de seguros privados no Brasil não 6 dos
São lidos os seguintes
mais brilhantes. Tendem as seguradoras que aqui operam a uma inexplicável c injustificável burocratização de formalidades, com a eviPROJETO DE LEI DO SENADO N• 216, DE 1977
dente intenção de protelar ou de minimizar sua responsabilidade, ao
Institui o securo de vida obrigatório nas vendas de eletro- contrário do que ocorre cm outros palscs. AI está, por exemplo o
atual seguro obrigatório de responsabilidade civil exigido aos prodoméstlcos e velculos automotores.
priciários de veicules, sobre cuja 'precariedade, tendo cm vista seus
fins, nada precisaria ser dito aqui.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• J;: institu!do seguro obrigatório na venda de aparelho ele·
Todavia, nilo vamos aceitar o comportamento nem sempre satistro ·doméstico c de veiculo automotor feita a pessoa ITsica.
fatório de nossas seguradoras como um fato definitivo c insanável.
§ I• O seguro estipulado, correspondente à vida do segurado co·
Vamos, pelo contrário, acreditar na possibilidade de que as coisas vebrirá no caso de sua morte, ou invalidez, definitiva ou temporária, o nham a melhorar no sctor, pois, o mundo está sempre cm mudança,
saldo devedor que houver.
O seguro de vida, nos moldes cm que o projeto o .estabelece, nus
vendas
de carros c clctrodomésticos já existe com bom rendimento
§ 2• A cobertura do saldo devedor, prevista no § I•, suspenderá
a eventual alicna~ão fiduciário que incidir sobre o bem adquirido e social, no chamado Sistema Financeiro de Habitação. O seguro codará a propriedade do mesmo, livre de quaisquer ônus, ao adqui· bre, no dito, o saldo devedor, sc.houvcr morte ou invalidez do segura·
do.
rente ou seus herdeiros.
Por que nilo oferecer a mesma garantia aos que compram carros
Art. 2• A liquidação do seguro de que trata c~ta lei será pr~ccs·
e
clctrodomcsticos?
Seria bcncficiària dela, sem dlividn, uma parte
sudn, pela companhia seguradora, no prazo máx1mo de 30 (trmta)
substancial da população brasileira, sem nada que contra-indicasse a
dias após a nccessâria habilitação por parte do interessado.
inovação.
·
Parllgrafo único. O regulamento da lei relacionará os docum_en·
O prêmio a ser pago por tal espécie de garantia seria mlnimo,
los que instituirão o pedido do interessado c ~xa;á sanções, aph~á·
veis ii seguradora, quando esta não observar o hm1tc de prazo prcvu· considerados os critérios atunrinis aplicáveis no risco a ser coberto.
Nilo haveria, pob, ânus relevante para o .interessado c seriam evita·
to para que cumpra o compromisso assumido.
Art. 3• Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) das, providencialmente, situações embaraçosas que não raro atingem
famnias de trabalhadores c mesmo da classe m6diu- obrigadas à sO·
dias, ouvido o Conselho Nncionnl de Seguros Privados- CNSP.
bitn devolução de um bem já cm parte pago quando, por morte ou in·
Arl. 4• Esta lei entra cm vigor nu data de sua publicação, rcvo· validcz do chefe, não mais existem meios para quitar o saldo devedor
correspondente àquela aquisição.
gudus as disposições contrárias.
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Sõo as minhas razões. E, como creio nelas, gostarei de conhecer
os argumentos que porventura existam c venham a ser apresentados
contra a medida proposta.
Sala das Sessões, li de outubro de 1977.- Vasconcelo• Torres,
Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de
Finanças.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 217, DE 1977
Introduz modlfieaçio na Conoolldaçio das Leis do Traba·
lho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• 1':. acrescentado ao art. 492, da Consolidação das Leis do
Trabalho o seguinte§ 2•, com rcnumcraçõo do único existente:
"Art.492 ....................................... .
§I• ........................................... .
§ 2• Aplica-se o disposto neste artigo ao empregado
acidentado que tenha sofrido redução da capacidade de
trabalho superior a vinte por cento (20%), qualquer que seja
o seu tempo de serviço."
·
Art. 2• Esta lei entrarA cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrArio.
JustiDeaçio
O objctivo da presente proposição é deixar consignado na lei a

certeza de um tratamento mais justo c de uma garantia efetiva ao
trabalhador acidentado, tudo conforme reivindicação do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas c de Material Elétri·
co de Cruzeiro, Estado de São Paulo.
Em verdade, o empregado acidentado jA tem a ampará-lo a
legislação providenciAria (o seguro de acidente do trabalho,
principalmente), por conta da qual corre boa parte dos encargos de
seu tratamento e recuperação.
Contudo, voltando ele à empresa empregadora e constatado o
seu menor rendimento laboral cm virtude de redução de capacidade
de trabalho superior a vinte por cento, o caminho inexorâvcl é o da
despedida, ainda que com pagamento de direitos trabalhistas relati·
vos a indcnização, aviso-prévio, etc. Esse mesmo empregado, toda·
via, jamais conseguirA novo emprego em razão da deficiência aponta·
da, engrossando ainda mais os contingentes de desempregados.
Impõe-se, pois, que a empresa empregadora, cm bcneiTcio da
qual o empregado acidentou-se, suporte o encargo da sua estabilida·
de, tal como aqui pleiteado.
Sala das Sessões, li de outubro de 1977.- Neloon Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
AproYa a Conoolldaçio das Leis do Trabalho.

CAPITULO VIl
Da Estabilidade
Art. 492. O empregado que contar mais de dez anos de serviço
na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de
falta grave ou circunstância, de força maior, devidamente comprova·
das.
Parágrafo único. Considera-se como de serviço todo o tempo
cm que o empregado esteja à disposição do empregador.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Os projetas que
acabam de ser lidos scrilo publicados e remetidos às comissões
competentes.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Sccrctárlo.
Blido o seguinte
REQUERIMENTO N• 400, DE 1977
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeiro a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, discurso proferido ontem
no Museu de Arte Moderna, no Rio de Jancir.o, pelo Excclcntlssimo
Senhor Presidente da República, General Ernesto Geiscl, na
inauguração da primeira feira marftima internacional realizada no
Brasil a "Riomar77."
Sala das Sessões, li de outubro de 1977.- LouriYal Baptl•ta.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- O requerimento li·
do será submetido ao exame da Comissão Dirctora.
Há oradores inscritos.
O Sr. Franco Mantoro -Sr. Presidente, peço a palavra como
Lrder da Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Franco Montoro, Lfdcr da Oposição.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Lrder da Minoria,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
B com profunda tristeza que trazemos, para registro nos Anais
do Senado, a instauração de mais um processo contra a imprensa
brasileira. 1':. o Jornal da Tarde c o seu ilustre Diretor, Rui Mesquita,
que silo, agora, processados, cm virtude de artigo publicado, de crfti·
ca a alguns aspectos da polrtica policial cm nosso Estado.
!;: cstranho,.Sr. Presidente, que quase diariamente estejam a se
repetir atos que atingem a imprensa brasileira. Em primeiro lugar,
foi o processo contra o jornalista Lourenço Diaféria logo cm seguida
preso, sem que houvesse qualquer justificativa para aquele ato de
violência contra o homem que se havia caracterizado, no jornalismo
brasileiro, por uma cfrtica construtiva, de nenhum sentido ncgativis·
ta. Depois, Carlos Chagas é indiciado e identificado, como se fosse o
réu num processo criminal, por causa de uma notrcia que havia sido
publicada c, 24 horas após, rctificada. Apesar disso, foi esse jorna·
lista processado com fundamento na Lei de Segurança Nacional.
Mais tarde, uma página do Diário do Congresso é censurada por um
agente da Censura Federal cm Silo Paulo, impedindo a publicação
da matéria no jornal da Arquidiocese de São Paulo c agora, cm pau·
co mais de uma semana, outro ato, atingindo um jornal c um brilhan·
te jornalista.
Queremos manifestar nossa estranheza, protestar contra essa sé·
ri e de medidas que, mais do que a pessoa desse jornalista e a esses ór·
gãos de nossa imprensa, ferem toda a imprensa de nossa terra. E digo
mais: ferem a própria·ordcm jurfdica c o bom nome do Pa!s.
Sr. Presidente, a imprensa é uma das cidadelas da democracia.
Já Rui Barbosa afirmava que, quando se quer destruir a democracia
e as liberdades, começa-se por atingir a liberdade de imprensa.
Desejamos significar, com o nosso protesto, a integral solidaric·
dadc ao brilhante jornalista Rui Mesquita, homem de formação uni·
vcrsitnria, escolhido espontaneamente para paraninfo de inúmeras
Faculdades cm todo o Brasil, um defensor da democracia, da liberda·
de c da cultura c que agora se vê envolvido num processo por delito
de imprensa.
O Sr. Eurico Rczcnde (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
upurtc?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com prazer,
ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Eurico Rezcndc (ARENA- ES)- Devo dizer que tenho
profunda admiração por V. Ex•. tenho dito c repetido nesta Casa, c
nilo abro mil o desse privilégio ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Obrigado a
V. Ex•

I
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- ... e essa admiração
me dá o direito, a franquia, certa intimidade e franqueza. Estou
estranhando V. Ex• I Há poucos dias, V. Ex• criticou acerbamente o
Governo, porque enquadrou um jornalista na Lei de Segurança Na·
cional, quando devia fazê-lo, no máximo, na Lei de Imprensa. Vem
agora o Ministério Público de Silo Paulo e enquadra um jornalista na
Lei de Imprensa- também protesta V. Ex• I Ora, V. Ex• esta dando
noticia 11 Casa da prática de uma legalidade e de um enquadramento
adequado. Que V. Ex• reclame, sempre que houver da parte de um
jornalista o delito de linguagem, que deva ser este profissional proces·
sado pela Lei de Imprensa e nilo pela Lei de Segurança Nacional.
Que V. Ex• se solidarize com O Estado de S. Paulo e o brilhante
jornalista Rui Mesquita é um direito que todo mundo proclama e
reconhece n V. Ex•, e é até de muita conveniência para V, Ex•, desde
que a conveniancia seja !feita, nada há reprovar. Mas V. Ex• nilo
pode protestar contra uma conduta perfunctória - do Ministério
Público, - que vai ao encontro das observações de V. Ex• em ter·
de enquadramento penal de jornalistas. Da! eu dizer que V. Ex•,
hoje, está totalmente irrcconheclvcl para mim, assim como se tivesse
sido vítima inapelável de uma enorme composição da Central do
Brasil.

Quero lembrar também que o protesto e a den~ncia formuladas
na ~ltima sexta-feira, nesta tribuna, por aquele ato que atinge as
prerrogativàs no Senado, representados pela censura atingindo pá·
gina do Diário do Congresso Nacional. proibindo a um jornal,
publicação de discurso proferido neste plenário, foram recebidos pe·
lo Presidente do Congresso Nacional c encaminhados no Ministério
da Justiça, para os esclarecimentos c as providências cablveis.
Esperamos essas providências e temos a certeza de que há de pre·
valecer o bom senso e o respeito a esses direitos fundamentais, entre
os quais figura seguramente o direito da Imprensa c, mais que o
direito da Imprensa, o direito da opiniilo pública. O direito da
Imprensa, na realidade, é apenas uma face do direito à informação,
que é um dos direitos da pessoa humana.
Todo homem tem o direito 11 informação objetiva e indepcnden·
te. E: esse o direito fundamental que a Imprensa c o Parlamento de·
vem defender.
Em nome desses direitos é o pronunciamento do Movimento
Democrático Brasileiro, lamentando esta série de episódios e
manifestando, mais uma vez, a nossa solidariedade ao jornalista e à
Imprensa atingidos por esta medida.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V, Ex• teria toda a razilo, se se tratasse de um ato isolado e justificado, mas o que
estamos estranhando, nobre Senador Eurico Rczendc, é exatamentc
a série de medidas que atinge, nilo um ou outro jornal, porém, prati·
cnmente, a imprensa inteira, porque o processo c a prisão de um ou·
outro jornalista c a censura a uma página do Diário do Congresso,
silo atos que, no seu conjunto, revelam uma situação inquietante. Se
V, Ex• nilo se impressiona com isso, o responsável será o grau de
sensibilidade cm relação ao problema, que V. Ex• possa ter. Mas nós
- e falo nilo apenas em meu nome, mas no de todo o Movimento
Democrático Brasileiro - estranhamos profundamente a série de
medidas que, de há 15 dias ou três semanas para cá, está atingindo a
nossa Imprensa. Este conjunto de fatos, realmente causa estranheza
e, mais do que estranheza, inquietação. Trata-se da importância da
Imprensa. A Imprensa e o Parlamento são as duas cidadelas da
democracia, e por isso é alarmanete o sintoma, repito, nilo de um ato
isolado, que seria apenas o cumprimento da lei, mas ocorrências
seguidas com o mesmo sentido, que têm, como resultado, pelo me·
nos, atemorizar, colocar em risco todo aquele que, usando da liber·
dade de imprensa, formule uma critica mais violenta a qualquer
autoridade. Este é o aspecto que não se confunde, como disse
V. Ex•, com o simples enquadramento isolado de um jornalista dentro da Lei de Imprensa.
Exatamente por essa razão, Sr. Presidente, em nome da
Bancada do Movimento Democrático Brasileiro, vimos trazer a nos·
sa integral solidariedade ao jornalista Rui Mesquita c a toda a
Imprensa brasileira que, com os acontecimentos que acabo de
enumerar, se encontra realmente ameaçada.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portel!a)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Braga Junior.

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM. Pronuncia o seguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estamos comemorando, no período de 10 a 17 deste mês, a "Se·
mana da Criança", efeméride que, em todo o mundo, se reveste da
maior significação.
De fato, tilo importante se nos apresenta o evento, nos dias de
hoje, que se torna bastante difícil mesmo apreciar o assunto sem in·
correr no lugar comum ou nos trufsmos reiterados, que nestas oportunidades, silo lembrados por todos.
Mas, Sr. Presidente, se a Humanidade, ainda que pareça repeti·
ção, esquecer o valor mais ponderãvel de sua essencialidade, e, por
receio ao óbvio, deixar de proclamar a sua preocupação com os problemas da sua própria perpetuação, ar sim, teremos um mal muito
maior, porque concreto e de resultados previsfveis, nos aspectos catastróficos com que se afirmará. O destino das gerações porvindouras nunca esteve tilo intimamente inserido ao tratamento que dispen·
samos 11 criança como nos dias em que vivemos. O futuro, para a hU·
manidade, nilo será uma coisa tão fantasiosa ou insondável, se sou·
bermos, com clarividência e equilíbrio, educar a criança para os labores do porvir. Que tarefa ingente se reserva hoje aos educadores, responsáveis pela formação cultural e ética da sociedade moderna e que
se projeta para o futuro, num mundo conturbado por dissensões de
toda ordem que, inevitavelmente, conduzem ao genocldio das guer·
ras. Que missão fantástica se reserva aos homens públicos, na instauração de um sistema politico em que prevaleçam os entendimentos
fundados no respeito aos interesses m~tuos, sem exploradores e ex·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
piorados, sem dominadores c dominados: onde o exemplo de comu·
último aparte'!
nidade, politicamente organizada, seja, cm tese, uma afirmação de
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Ouço o aparte amor tilo próxima da compreensão juvenil. Que marcante atuaçllo se
espera dos missionârios da cristandade, na pregação da bondade e da
de V, Ex•
fraternidade entre os povos, tão divorciados pelo pragmatismo mate·
O Sr, Eurico Rezende (ARENA - ES) - Quero também con· ri alista que os corrompe e os conduz para o caos do utilitarismo ime•
gratular-me com V, Ex•, que deve ter obtido uma vitória, em virtude diatista, que nilo respeita sequer a inocência e o desamparo das crian·
dos seus protestos anteriores. Congratular-me, porque esse jornalis· ças. Nos dias em que vivemos, Sr. Presidente, infelizmente, o quadro
ta, depois que V. Ex• protestou com re!açilo ao jornalista Carlos que vislumbramos para as crianças, cm todo o mundo, é profunda·
Chagas, nilo foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional e sim, na mente desencorajador. Reservam-lhes uma expectativa de holocaus·
Lei de Imprensa. Entilo, vaidosamente V. Ex• recolhe essa vitória. to, cm que se ameaça a sobrevivência na face da Terra, com o compri·
Minhas congratulações.
mir de um simples botão. A tecnologia se aprofunda e se esmera em
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Por onde se produzir engenhos destruidores; a sociedade se estiola em face de
verifica que nuo é de todo in~til a atuaçilo da Oposição nesta Casa. uma corrupção de costumes sem paralelo na história; c as crianças,
Pelo menos, vitórias parciais silo obtidas, e aquilo que parecia um últimos redutos ainda intocáveis, vão sendo, pouco a pouco, marca·
absurdo é agora reconhecido por V. Ex• como uma medida justa das pelo estigma dos vlcios e, sobretudo, dos comportamentos repro·
vlweis, hoje tidos como licitas. Nesse passo, tão Importante quanto a
que ucaba de ser utcndida no seu protesto.
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educação, que fornece o embasamento cultural, é a problemática da
proteção, que cria os estamentos que influirão na fam!lia, n(tcleo fun·
damental das sociedades, Proteger a criança, em todos os sentidos,
não é apenas uma obra de responsabilidade estatal, mas, ainda, um
dever de todos, um comprometimento ecuménico em defesa da pró·
pria espécie humana, No Brasil, Sr. Presidente, de certa época para
cá, temos observado numerosas iniciativas em defesa da criança, seja
no que tange à saúde, senão também, no que se refere à educação, O
ensino na área escolar, por exemplo, tem recebido do Governo do
Presidente Geisel, recursos sintomáticos, que se distribuem também
nos campos da assistência social e da alimentação.
Uma circunstância, porém, revela a predestinação desse período
de comemorações- o fato de termos, no mesmo lapso de tempo, a
oportunidade de festejar o dia dedicado a Nossa Senhora Aparecida,
a Padroeira do Brasil. Transmite-nos, portanto, tal evento, uma
responsabilidade ainda maior, quando aliamos aos nossos deveres
humanitários os vinculados à nossa fé cristã, A nossa Pátria, sendo
um Pais jovem c progressista, deve dedicar-se com redobrado esfor·
ço, às obras de amparo à infância, apelando, ainda, para Deus, no
sentido de que proteja as crianças carentes de todo o mundo, alivian·
do as suas dores, alimentando as que têm fome e propiciando-lhes
afeto e carinho, para que vejamos cm seus olhos, não a tristeza e o
medo, mas a alegria e a coragem dos que ainda não perderam, de to·
do, a esperança num futuro mais dadivoso.
Era o que tlnhamos que dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!
Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) -Concedo a palavra
ao nobre Senador ltalfvio Coelho.
O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA - MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente c Srs.
Senadores:
Há cerca de quatro horas Sua Excelência o Senhor Presidente da
República sancionou a lei, votada pelo Congresso Nacional que
criou o Estado de Mato Grosso do Sul, por dc~mcmbramcnto do
Estado de Mato Grosso, Tal fato não ocorria no Pais há mais de um
século, pois a última Unidade da Federação criada fora a Provlncia
do Paraná, por desmembramento da de São Paulo, em razão da Lei
do Império de 1853.
A nossa Provlncia de Mato Grosso foi originária da Capitania
do mesmo nome, desmembrada da Capitania de São Paulo, ainda no
tempo do Brasil-Colônia.
Mato Grosso sofreu, nos seus primórdios, tentativas de ocupa·
çilo por espanhóis e portugueses, os primeiros vindos do Sul, das terras hoje pertencentes à República do Paraguai, ou provenientes do
Oeste, das atuais terras da República da Bolívia.
Ali, naqueles descampados, nas campinas lindas e verdejantes
do Sul, nos cerrados ou nos entremeados das florestas que juntam as
bacias da Amazônia e do Prata, o valor do homem espanhol ou do
homem português foi medido. Ao sabor da sorte prevalecia ora a
ocupação espanhola ora a ocupação portuguesa, O Tratado de
Tordesilha, cm determinado momento, estabeleceu os direitos dos
espanhóis. No entanto, tratados posteriores entre Portugal c Espa·
nha reconhece o predomlnio português e de elementos nascidos nesta
então florescente Colônia, firmando a posse, e o domlnio definitivo
da Colônia portuguesa.
O bandeirante paulista, primeiro procuranao conhecer terras
novas c nelas encontrar o lndio ou o ouro, foi estabelecendo,
paulatinamente, a ocupação mato-grossense, c, nessa fase, com
maior êxito, em virtude da existência de ouro às margens do rio
Cuiabá, lá bem em cima, onde hoje floresce a magnifica cidade do
mesmo nome,
Antes, com a finalidade de manter a posse da Colônia, mais a
Oeste, lá no Noroeste, foi fundada uma das primeiras cidades doBra·
sil com plano de urbanização prc·estabelccido, até com gabarito pu·
ra as casas - Silo Luis de Cáceres. Ainda naquela ocasião, para
manter a posse nas lonjuras do Oeste, foi fundada a cidade de Vila
Bela da Sant!ssima Trindade, Capital da Capitania de Muto Grosso.
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Depois, com a melhoria das comunicações Iluviais, via·Tietê, subin·
do os rios Paraguai e Cuiabá, floresceu, com a exploração do ouro,
Cuiabá, cidade que acabou empolgando o progresso da região e,
assim, se tornou Capital do Estado.
Por ocasião da infausta guerra com o Paraguai, o Presidente da
Provlncia de Mato Grosso seguia do Rio de Janeiro para a Capital
do Estado - Cuiablt, O trânsito se fazia pelo Atlântico, rios da Pra·
ta, e Paraguai. Ao atingir o Paraguai, nosso Governador foi preso.
Ficou a Provlncia de Mato Grosso sem governo, iso:ada no Oeste. O
Império agiu com a energia e a abnegação que caracterizavam a
capacidade de sacri!Tcio de então, e nomeou o Presidente da Provln·
ela do Pará, General Couto Magalhães, Governador de nossa
Provlncia.
O bravo Presidente do Pará subiu, com sua caravana, o rio Ara·
guaia, cruzou 600 a 700 km de matas c de cerrados incultos, não
desbravados, e assumiu a Presidência da Província de Mato Grosso.
Da sua Capital, de Cuiabá, comandou a retomada de Corumbá e do
Forte de Coimbra, ao mesmo tempo que valorosos brasileiros nordestinos, mineiros, mato-grossenses e goianos - adentraram-se
pelo Sul de Mato Grosso, epopéia que culminou com a tão famosa c
dolorosa, porém heróica, Retirada da Laguna.
Jâ naquela ocasião se configuravam dois focos de influências, a
Amazônica, por onde veio o Presidente da Província do Pará para
comandar os destinos pollticos da nossa Província, c a do Sul, atra·
vós de Minas Gerais, do Leste c Sudeste mato-grossenses, para dcfen·
der a integridade do solo pâtrio,
Com a construção da Noroeste do Brasil, ligando o Porto de
Santos, a Capital de Siio Paulo, a cidade de Bauru com o Sul de Ma·
to Grosso, até com a cidade de Corumbá; mais tarde com a constru·
ção de outro trecho dessa Ferrovia- de Campo Grande a Ponta Po·
rã, na fronteira do Paraguai- formou-se um ciclo de civilização no·
va, completamente diferente do pré-estabelecido na Região Amazô·
nica ou na região intcrmediltria entre a Bacia do Prata c a Bacia
Amazônica.
A civilização do Norte continuou impávida, lutando contra as
forças da natureza daquela bravia floresta amazônica, sobretudo
contra as lonjuras dos centros de civilização, porquanto as noticias,
como a da Indcpendéncia, como a da Proclamação da República,
levavam dias, meses, para chegar ao conhecimento da Capital da
Província, c mais ainda à Capitania,
A civilização que se formou, baseada no novo sistema de
transporte, o ferroviário, permitiu o ingresso de mineiros, de paulis·
tas, de paranacnscs c, graças às revoluções sulinas, de gaúchos, que
implantaram uma civilização estuantc de entusiasmo, força c capa·
cidade no Sul do Estado. Essa fase, o Norte lutava para sobreviver.
O Sr. Braga Junlor (ARENA - AM)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA- Mn- Com muito
prazer, nobre Senador Braga Junior.
O Sr. Braga Junlor (ARENA - AM) - Eminente Senador
ltalívio Coelho, V. Ex•, hoje, nesta Casa, estlt de parabéns, pois é dia
de festa para o Estado que lhe serviu de berço, c também está de para·
béns Sua Excelência o Senhor Presidente Ernesto Gciscl, porquanto,
ao autorizar n agilização do desmembramento de Mato Grosso, Sua
Excelência estava c cstlt absolutamente certo na sua politica de que·
rer dar à Nação brasileira a grandeza que nós vimos perseguindo ao
longo da História. Hoje, V. Ex•- assim como os demais membros
da Bancada do seu Estado, no Senado da República c na Câmara
Baixa do País,- teve a compreensão c deu a maior demonstração de
desenvoltura politica em aceitando esse desdobramento, vindo do
Poder Executivo, que outra coisa nüo visou senão o desenvolvimento
c o cngrundccimento da terra muto-grossense, Receba, pois, os nos..
sos purnbéns e u nossa solidariedade ao discurso que V. Ex• pronun·
ciu, hojé, nesta Casa. Muito obrigado.
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O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA- MT)- Nobre Sena·
dor Braga Junior, ,agradeço a solidariedade de V. Ex•, que muito
enriquece o meu pronunciamento.
Mus, Sr. Presidente, eu procurava demonstrar a formação de
dois círculos de civilização e de progresso - um com base logística,
em Cuinbá; o outro, mais ou menos difuso em todo o Sul do Estado,
e, aos poucos, prevalecendo como base para o desenvolvimento da
cidade de Campo Grande.
A Revolução Paulista, Sr. Presidente, a Revolução Consti·
tucionalista de 1932, nasceu na cidade de Campo Grande, Revolução
Paulista nascida no Sul de Muto Grosso, sob o comando do então
General Klinger.
O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Berthold Klinger.
O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA - MT) - Exuto.
Berthold Klinger. Agradeço o auxilio do nobre Senador por São
Paulo, Otto Lehmann.
A Revolução Paulista nasceu em Mato Grosso, e lã pelos idos
de 1932, já Mato Grosso era dividido em Mato Grosso do Norte,
que prosseguiu na luta ao lado da União, do Governo Federal, e o
Mato Grosso do Sul, que se declarou um Estado autónomo, com o
nome de Estado de Mnracaju, e lutou bravamente com as forças
con sti tucio nalistas.
Vencida a Revolução, voltou-se à situação anterior. Passaram·
se alguns anos até que a convivência entre mato-grossenses do Sul e
do Norte se normalizasse. Naquela ocasião - eu era jovem mas
tomei parte no movimento - foi organizada a Liga Sulmatogrossense, com o propósito de trabalhar para que a Consti·
tuinte de 1933 incluísse a criação do Estado do Mato Grosso do Sul
como resultado de sua votação.
O Sr. Benjamim Farah (MOB - RJ) - Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?
O SR. ITAL[VIO COELHO (ARENA- Mn- Com muito
prazer, nobre Senador Benjamim Farah.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Devo ocupar a tribuna e
falar sobre esse ato histórico, que é a criação do novo Estado de Ma·
to Grosso do Sul. Mas, como V. Ex• citou ainda há pouco a Liga
Sul Mato-grossense, eu quero me antecipar e dar logo um aparte de
solidariedade a V. Ex•
O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA - MT) - Mas se
V. Ex• me permite, quero adiantar à Casa que V. Ex• é mato·
grossense, representando o Eitndo do Rio de Janeiro.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Com muita honra,
muito obrigado a V. Ex• Mas, os estudantes daquele tempo, com a
presença de vários companheiros - V. Ex• vai me permitir citar o
nome de um dos mais animados, que foi o Deputado Federal,
Argemiro Fialho, que fazia parte da nossa liga.
O SR.ITALIVIO COELHO (ARENA- MT)- De saudosa
memória.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Infelizmente, morreu
muito moço, afogado no rio Aquidaunna. Mas ele cru um
companheiro muito inteligente, era primeiro lugar em tudo, um
rapaz brilhunte c um dos grandes companheiros da Liga Sul·
matogrossense. Eu cru o orador oficial du Liga. Veja V. Ex• a nossa
dificuldade ...
O SR.ITALIVIO COELHO (ARENA- MT)- Eu era muito
moço.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Todos nós éramos muito
moços, naquele tempo. Veja a nossa dificuldade: no Rio de Janeiro
falar cm divisüo de Mato Grosso. O Chefe de Policia era um
cuiahano, o Capitilo Filinto MUller. Nüo cru muito fácil fazer u
campanha contra o Norte, quer dizer, pedir u divisão do Estudo.
Mas o Cupitão Filinto MUller, que foi, aliás, o melhor chefe de
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policia que o Brasil já teve, muito eficiente, patriota, corajoso, dos
mais dignos, c nós tivemos a honra da sua presença, durante muitos
unos, no Senado du República, Filinto MUller foi compreensivo. No
começo u policia andou meio nervosa atrás dos estudantes e nós
andamos pulando cm cima de brasas, mas no final ele compreendeu
que nós éramos idealistas c que não tlnhamos intenções secundárias,
não estávamos ligados a qualquer facçüo com tutela estranha,
porque naquela época o comunismo estava violento no Brasil. Ele
viu então que o assunto era todo regional e foi, repito, compreensivo
conosco. Pois bem, nós fizemos uma longa campanha. Nesses do·
cumcntos que andam por aí, históricos, - e eu estou vendo, aqui,
numa das tribunas, um dos grandes lidadores do Estado do Mato
Grosso, o Dr. Demóstenes Martins, uma das figuras queridlssimas
no Estado - o meu nome deve constar, porque cu assinei vários
documentos de apoio e solidariedade aos movimentos de divisão.
Hoje, quando o Presidente da República assinou, cu estava
conversando com alguns amigos e nós estâvnmos recordando a luta
travada e as dificuldades encontradas. Afinal de contas, chegou-se ao
ponto que era n grande aspiração do povo do Sul de Mato Grosso: a
formação desse novo Estado que é rico c que, naturalmente, vai ter
um desenvolvimento extraordinário. Nós nos congratulamos com os
mato-grossenses do Sul e também mandamos o nosso abraço aos
nossos irmãos do antigo Estado do Mato Grosso, com os quais
cnvidarcmos esforços para que o Estado não sofra interrupção no
seu desenvolvimento.
O SR.ITALIVIO COELHO (ARENA- Mn- Agradeço o
aparte de V. Ex• que muito enriquece o meu pronunciamento.
V. Ex• •. tem todo o direito de se manifestar a respeito porque, nasci·
do na Cidade de Corumbá, hoje V. Ex• muda a sua naturalidade de
mato-grossense para sul·mnto·grossense.
~r. President~, estava fazendo um prólogo para demonstrar que,
atraves da H1stóna e dos pólos de desenvolvimento de todo o Estado ·
de Mato Grosso, estavam as justificativas para que ali se criasse uma
nova unidade da Federação, naquela ampla região do Sul do Estado.
Sua Excelência o Senhor Presidente da República, ao sancionar
esta lei c, antes disso, ao enviar a Mensagem Presidencial ao Congres·
so Nacional, não só prosseguia no velho propósito de rcdivisão
territorial mas acompanhava, pari passu. aquela aspiração nacional
tantas vezes postergada mas, finalmente, realizada a da mudança da
Capital da República para o Centro do País. Sua Excelência, ao fazer
n fusão da Guanabara com o Rio de Janeiro, praticou um ato de
coragem, como praticou um ato de coragem ao criar o Mato Grosso
do Sul. Ato de coragem que gera tensão. Tensão porque o ar·
raigamento histórico de uns, a vontade de progr~dir de outros, fa·
ziam com que parcela de lideres de um Indo se opusessem à criação
do Estado, parcela de população e de lideres de outro lado batalhás·
sem incansavelmente pela criação do Estado.
Finalmente, a nspiraçilo sul-mato-grossense foi hoje colimada.
Sua Excelência, com a gentileza e a sensibilidade que o caracteriza,
atendeu ao nosso apelo, para subscrever a sanção com uma caneta de
ouro, contendo os dizeres apropriados e destinada a ser a peça nú·
mero um do Museu do Estado do Mato Grosso do Sul. Já se acha a
referida caneta, neste momento, nas mãos do Sr. Prefeito Municipal
da Cidade de Campo Grande, Capital do Estado.
O povo sul·mnto·grossensc fez mais: cotizou-se num movimento
rápido, desde a ocasião em que a mensagem entrou no Congresso,
reunindo recursos pnru oferecer a Sua Excelência o Senhor Presidcn·
te du República uma placa de ouro. A rençilo nilo se fez esperar: o
Senhor Presidente du República não gostaria de placa de ouro, por·
que poderia parecer ostentação.
Mas, o Presidente da República é scnslvcl. Contamos a ele o
~ignificado do ouro pnru a população sul·mnto-gross~nse que,
JUntamente com a populnçilo paulista, cm 1932, se desfez de jóias, de
objetos de estimação c de ouro, tudo que possulum, pora poder
sustentar u lu tu nu revoluçilo, e que cru pnrte desse civismo que queriamos oferecer uo Senhor Presidente du República, na data de hoje,
cm homenagem à criação do nosso Estudo.
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E, nesta ocnsiUo, oitocentos mato-grossenses estavam nesta
Capital, hoje de manhã, transitando pelo Congresso, c estilo ainda
aqui; dentre eles muitos representantes das cidades de Cáccrcs,
Corumbâ c de Ladário, manifestaram a esperança de que Sua
Excelência o Senhor Presidente da República possa ir a Mato Grosso
do Norte e a Mato Grosso do Sul, cm setembro, porque essas três ci·.
dndcs, coincidentemente, completaram o bicentenário naquela oca·
siilo, c esperam, então, mato-grossenses do norte e mato-grossenses
do sul, a oportunidade de pessoalmente homenagearem Sua Excelên·
ela o Senhor Presidente da República nessa oportunidade,
Sr. Presidente, os mato-grossenses do sul estilo eufóricos. Nasci·
dadcs de Campo Grande, de Dourados c nas demais, hoje, há uma
grande festa, um verdadeiro carnaval, agora, durante o dia, c prosse·
guirâ durante a noite.
·
Mas, mato-grossenses do norte c mato-grossenses do sul estilo
irmanados no amor ao Brasil, na amizade fraterna entre as duas
populações, num esforço para a execução dos plancjamcntos de
desenvolvimento integrado do sul e do norte. Ainda agora, Mato
Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte estarão reunidos com o
Estado de Goiâs, no começo de novembro, para na Cidade de Barra
do Garças, lá no Mato Grosso do Norte, ser realizado o IV Encontro
do Oeste. A esse conclave compnreceri!o os Srs. Ministros de Estado,
para ouvir e debater os problemas regionais dessa grande região,
que representa quase 40% do solo brasileiro. E esperamos tamb~m.
nessa oportunidade, a visito do Senhor Presidente da República
àquela cidade.
Agradecemos, a população toda cm conjanto do Mato Grosso
do Sul, a Sua Excelência o Senhor Presidente da República, c espera·
mos que, cm breves anos, esses 355 mil quilómetros quadrados, uma
vez e meia maior que o Estado do Pará, que constitui o pequeno Esta·
do do Mato Grosso do Sul- já que o Mato Grosso do Norte conti·
nuará com a extensão geográfica de mais de 800 mil quilómetros
quadrados- esperamos, repito, corresponder às expectativas que lc·
varam o Senhor Presidente da República a esse ato de coragem, c
apresentar um Estado desenvolvido c progressista a beneficio do
homem brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevidcs)- Antes de conceder
a palavra no orador imediatamente inscrito, esta Presidência deseja.
registrar a visita que faz ao Senado Federal c ao seu Presidente,
Senador Petrônio Portclla, o ex-Senador Auro Soares de Moura
Andrade que, com a maior dignidade, exerceu a Presidência do
Senado Federal e do Congresso Nacional.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O nobre Senador ltalfvio Coelho já falou, aqui, sobre a
formação do novo Estado, o Estado do Mato Grosso do Sul. E
quero tambí:m, Sr. Presidente, nesta oportunidade, expressar as
minhas congratulações com o povo sul-mato-grossense pelo aconteci·
mcnto histórico que vem de se processar nesta data, com a sanção da
lei que o Congresso elaborou c o Presidente da República após a sua
assinatura.
Tive a honra de fazer parte da Comissilo que tratou da mat~ria
da divisão do Estado do Mato Grosso. Para mim foi uma satisfação
muito grande pertencer a essa Comissão, não só na qualidade de
Senador, mas também como mato-grossense que sou, embora nilo
faça polfticn em Mato Grosso. Nilo fui polftico cm Mato Grosso.
Fui guindado à polftica à minha revelia. Estava eu, no Rio de
Janeiro, onde fui estudar Medicina, e certa vez, visitando um doente
no subúrbio chamado lrajá, no caminho recebi um jornal que dava a
lista completa dos candidatos do PTB à Câmara Federal do Rio de
Janeiro, antigo Distrito Federal. Era eu médico dos trabalhadores c
reagi muito, pois sabia que não tinha esteio politico; nilo tinha
recursos financeiros, nilo. tinha origem polrtica, porque afinal de
contas sou filho de emigrantes. Meu pai.nasccu no Lfbnno c a minha
mãe nu Itália.
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O Sr. ltalMo Coelho (ARENA - MT) - Permite V, Ex• um
apartc7
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Entilo, sendo
filho de emigrantes, sem tradição politica, sem condições financeiras
c sem nenhum esquema, levei um choque. Além do mais, estávamos
às v~speras da eleição, porque já estávamos no dia IS ejá no dia 2 do
mês seguinte seria realizada a clciçi!o.
Aceito o aparte do nobre Senador Ital!vio Coelho.
O Sr. ItalMo Coelho (ARENA - MT)- Na minha juventude,
tive o prazer c a honra de conhecer os seus dignos pais, na Cidade de
Campo Grande, c~ por isso mesmo que V. Ex• ~ portador de uma
grande 1impatia, por questão de herança. Gente muito boa, afável,
dedicada, c esses predicados V. Ex• traz na sua personalidade. Quero recordar um fato que talv~ V. Ex• ni!o se lembre: lã pelos idos de
1948, era V. Ex• Deputado Federal, pelo então Distrito Federal se não me engano -c cu era Deputado Estadual, lã cm Mato Grosso, c estivemos, coincidentemente, num almoço na Rua 14, na Casa
Márcia. E V. Ex•, então, entusiasmado, dizia: Getúlio Vargas tem
prestado um grande serviço ao Pais; só a formação de homens públi·
cos que ele permitiu é um algo extraordinário. Respondi então a
V. Ex•, Deputado Estadual um pouco afoito: formação de homens
públicos7 V. Ex• ~Deputado Federal c cu sou Deputado Estadual, c
a primeira vez cm que tive oportunidade de votar na vida votei cm
mim mesmo, para Deputado Estadual, c acredito que V. Ex• tam·
b~m. pela primeira vez, teve oportunidade de votar, e votou cm si
mesmo para Deputado Federal. Que formação de homens públicos!
Eu me lembro desse diálogo, cu registrei porque V. Ex•, muito amá·
vcl, ouviu o jovem deputado pacientemente. Eu quero aproveitar o
aparte para declarar-me c a todos nós mato-grossenses, c a todos nós
mato-grossense do sul, ainda em militância naquela área, muito hon·
rados com duas presenças na solenidade da sanção, hoje, em Palácio:
a de V. Ex•, Senador pelo Estado do. Rio de Janeiro a do Senador
José Guiomard, representante do Acre. O Senador José Guiomard
tem uma razão tamb~m especial para estar presente àquela solenida·
de: ele foi Governador do ex-Território de Ponta-Por!!, hoje parte in·
tcgrantc do solo sul·mato·grosscnsc., Todos nós, aqueles oitocentos
mato-grossenses lã presentes, ficamos muito sensibilizados com a
honrosa presença de V. Ex• c do Senador José Guiomard.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Agradeço muito
ao nobre Senador ltaUvio Coelho, meu velho amigo lá de Campo
Grande - cu nasci cm Corumbá, mas me criei cm Campo Grande. E
lá fiz amizade com.todo o povo; esse ~ um companheiro velho, seus
pais foram ·.amigos dos meus pais. Essa famnia Coelho, todo mundo
sabe, tem marcado a sua presença no Sul de Mato Grosso, sobrctu·
do com o trabalho da terra, criação de gado, preparação de
alimentos para as populações das grandes cidades.
Para mim o herói nilo é só aquele que luta na linha de frente, na
guerra, mas ~ tamb~m aquele que desempenha uma série de ativi·
dades, herói, para mim, ~ o homem que está no campo, é o que tra·
balha, que faz o rodeio, que laça o boi, que, enfrentando o sol, passa
dificuldades: os homens das enchentes d.o pantanal, esses silo os ver·
dadciros heróis. Heróis que fazem todo dia, no trabalho, a defesa das
populações ou a defesa de seus semelhante~. como aconteceu há pou·
cos dias cm Brasilia, quando um sargento que se atirou no fosso das
ariranhas, deu a própria vida, mas salvou uma criança. Então, o
herói está cm toda parte, como pode estar na linha de frente, está no
Estado do Mato Grosso, no Sul, no Amazonas, no Nordeste, tra·
balhando c lutando para que outras populações possam viver. E a
famllia Coelho tem dado uma contribuição admirável no sentido du
produção, sobretudo na produção do gado; c o gado é protclna; c a
protclna é a vida do organismo. Eu me congratulo com V, Ex• pela
sua pnrticlpaç11o c agradeço as palavras generosas.
O Sr,ltaUvlo Coelho (ARENA- MT)- AgradeÇo a V, Ex•
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ)- Mas, Sr. Presi·
dente, cu fazia parte da Comissão de Divisão do Estado. Pura mim
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foi uma função honrosa, porque tive oportunidade de, mais uma vez,
poder colaborar cm favor de Mato Grosso, nilo só nesta divisão, que
é uma velha aspiração do povo sul mato-grossense, mas como tum·
bém na defesa do Mato Grosso do Norte, sobretudo do Leste mato·
grossense, quando os nossos colegas de Goiás queriam arrancar dali
uma grande faixa. L6 estavam cinco colegas, amigos, aliás, Depu·
tados e Senadores do Estado de Goiás, e foi uma batalha muito
violenta, mas afinal de contas os mato-grossenses levaram a melhor,
porque, através de vários mecanismos de trabalho e de luta, com a
colaboração inclusive do L!der da Maioria, Senador Eurico Rezcn·
de, ganharam a batalha.
Sr. Presidente, disse que o Estado de Mato Grosso do Sul é uma
velha aspiração. Lutamos muito no tempo de estudante através da
Liga Sul mato-grossense de Estudantes. Fiz vârios pronunciamentos,
assinei diversos documentos, -já faz parte do acervo da história es·
sa grande e longa batalha.
Quero lembrar aqui um homem que foi uma das grandes figuras
do Estado do Mato Grosso do Sul, Senador Vcrpasiano Martins.
Era um médico humanitário e muito inteligente, de uma cultura vas·
ta, tanto é que cm São Paulo ele se tornou um dos maiores médicos
daquela cidade, com uma respeitabilidade no meio da classe. Lem·
bro·mc bem quando certa vez apareceu um dos professores da Facul·
dadc de Medicina de São Paulo, um homem também notável pela
sua cultura e um bom clínico, chamado Dr. Otâvio de Carvalho. Es·
se professor estava dando aula - eu era assistente do Professor
Magalhães Gomes- sobre métodos de apalpação abdominal e citou
o nome do Dr. Vcrpasiano Martins, que tinha um método próprio
para o diagnóstico da apendicite.
Quer dizer, um médico lã de Mato Grosso, citado no Rio de
Janeiro, por um grande professor, era um sinal da cultura do doutor
Vcspasiano Martins. Realmente, ele foi um notável médico em Mato
Grosso, e também em São Paulo, digno politico; foi o Interventor,
por ocasião da Revolução de 1932 c foi, depois, Senador da Repu·
blica.
Esse homem, que era médico da minha famflia, cu era, ainda,
um garoto desconhecido, morava muito longe da cidade, no bairro
do Amambaf que, naquela época, só tinha uma casa, que era a casa
do meu pai. Hoje, é uma cidade, praticamente. Soube que agora está
tudo calçado, tudo bonito. O progresso se esparramou por ali.
Mas, lã ia o doutor Vespasiano, humildemente, visttar seus
pacientes c a minha famflia, quando havia alguém doente, e ia para
qualquer lado c fazia tudo com espírito de caridade, de bondade. Um
dia, um garoto do interior do Amambaf, lá do mato, que só tinha
contato com a cidade quando vinha vender carne, galinha c outros
produtos, pois tfnhamos numa rocinha, cm terreno cedido tcmpora·
riamente pelo Noroeste, esse humilde garoto foi se encontrar com o
doutor Vcspasiano Martins na Constituinte de 1946, o que foi uma
grande honra para mim.
Então, nilo poderia deixar de citar o nome do doutor Vespa·
siano Martins, que muito me ajudou, quando cu era ainda estudante
de medicina c davu-mc subsídios para a divisão do Estado e, cu fazia
meus pronunciamentos através da Imprensa no Rio de Janeiro. Afi·
na!, depois de uma luta longa, de uma velha aspiração, o Governo
aluai, atendendo a imperativos históricos c econômicos manda uma
mensagem c o Sul de Mato Orosso se transforma, rculmcntc, num
Estado.
Quero, Sr. Presidente, nesta hora, trazer a minha palavra de
saudação ao povo do Sul do Mato Grosso por esse acontecimento.
Jit o Senador ltalfvio Coelho falou, aqui, du Revolução de 32,
quando o Muto Grosso se dividiu em duns partes; o Sul ficou com
Silo Puulo, comundado pelo General Klinger, grande General que co·
nhcci quando cru Major c comandava Grupo de Artilharia no
Amumbul- porquclâ se fizeram os quurtéis, o grupo c o 18 BC.
Num belo diu, ele volta como Oencral, chefiundo u Região. Muis
tarde, cm 1932, assumiu n chefia du Revolução. Estnvu cu no
primeiro uno de Mcdicinn, e cngujei·me logo no ludo dele, e tomei
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purtc naquela Revolução, desempenhando algumas funções que o
Comandante me atribuíra.
Mas o Mato Grosso do Sul tomou posição ao lado da
Revolução, e o Senador Vcspasiuno Martins cru o Interventor
naquela parte, que hoje é um novo Estudo.
Então, já havia, desde aquela época, uma luta séria que foi
prosseguindo e, agora, irrompeu como ponto final, culminou com a
formação desse novo Estado. O Oovcrno atual foi, portanto, ao
encontro da aspiração daquele povo.
Quero, nesta hora, trazer o meu abraço ao povo do Sul do Mato
Grosso, sem, naturalmente, deixar de estender, também, as minhas
homenagens ao Norte, que procedeu com a maior fidalguia com
relação a esse acontecimento. Nilo encontramos crítica, ou censura,
ou ataque algum; os mato-grossenses do Norte continuam nossos
irmãos c vamos ajudá-los aqui, com toda a nossa energia, com todo
o nosso entusiasmo e com todos os recursos ao nosso alcance. Nesta
hora, antevejo um futuro radiante para o Sul, porque é uma zona
muito rica nu agropccuária c a indústria ali vai·se desenvolver
rapidamente. Tenho para mim .que o Sul tornar·sc·â, cm breve, um.
dos grandes Estados deste País. Saúdo, portanto, o novo Estado,
cumprimento o povo de Mato Orosso e desejo todo o progresso para
o Sul. Também desejo que o Norte de Mato Grosso continue na sua
trajetória para o progresso.
Espero, Sr. Presidente, que o Congresso ni!o falte nem ao Norte,
nem ao Sul de Mato Grosso, porque todos nós somos brasileiros e o
que queremos é um Brasil grande, forte e feliz. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs) - A Presidência, em
nome da Mesa, se associa ao regozijo cxtcrnado hoje, nesta Casa,
pelos eminentes Senadores ltallvio Coelho, Benjamim Farah e
Mendes Canalc, pela sanção da lei que instituiu o Estado de Mato
Grosso do Sul.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal- José Guiomard- Evandro Carreira- Dinartc
Mariz - Jessé Freire - Domfcio Gondim - Milton Cabral Murilo Paraíso - Lourival Baptista - Luiz Viana - Dirceu
Cardoso - Eurico Rczendc - Roberto Saturnino - Vasconcelos
Torres - Danton Jobim -Gustavo Capancma -Magalhães Pinto
- Orestes Quércia - Mattos Leão - Evclâsio Vieira - Lenoir
Vargas- Otair Bccker- Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está finda n Hora
do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I
Votação, em turno único, do Requerimento n• 304, de
1977, do Senhor Senador Daniel Kriegcr, solicitando tenham
tramitação em conjunto do Projeto de Lei da Câmara n• 74,
de 1977, c o Projeto de Lei do Senado n• 51, de 1976, que alte·
ram dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.) Aprovado. A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs) -Item l:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 357, de
1977, do Senhor Senador Otair Becker, solicitando a transcri·
çilo, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Governador Antônio Carlos Kondcr Reis, do din 23 de
setembro de 1977, cm Concórdia, por ocasião dn inaugura·
çilo da BR·l53.
Em votnçuo o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Puusu.) Aprovado. Será feita a transcrição.
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seguinte o discurso cuja transcrição é solicitada:

Excclcntfssimo Senhor Presidente da República
General Ernesto Gcisel,
Estamos no Celeiro deste Estado, na região voltada para n pro·
duçào de alimentos, quer de origem animal, quer de origem vegetal.
Estamos no Oeste Cutnrinense, onde, no lado c no meio das
lavouras, das pastagens c dos campos de criação de animais de pequeno c médio porte, crgucm-.1c modelares indústrias de transforma·
cilo e beneficiamento de produtos que hoje são comuns nus mesas
das famflias brasileiras. Ainda hoje Vossa Excelência poderã verificar o trabalho realizado cm Santa Catarina, neste setor, na visitn que
farã a uma das indústrias desta região.
Por anos a fio, o Oeste Catnrinense foi a parte do nosso Estado
mais carente no que toca a rodovias, valendo lembrar que o primeiro
Governador deste Estado a visitar estas paragens, cm 1928, foi o meu
saudoso tio Adolpho Konder, numa viagem histórica que se prolon·
gou por 28 dias.
Mas ainda em anos recentes o acesso nesta era muito penoso, o
que estabeleceu uma séria dificuldade Polftico-Gcogrãfica, pois era
mais fácil atingir as capitais vizinhas do que n nossa capital Florinnópolis.
Foi n partir dos Governos Revolucionários que o Oeste inte·
grou-sc definitivamente, econàmíca e socialmente, a Santa Catarina
c à sua Capital, com a implantação c pavimentação da BR-282, que
se prolonga através da BR-470, ligando São Miguel do Oeste à grande rodovia longitudinal- à BR-116- e dali atí: o litoral do nosso
Estado-à BR-IO!.
Tinhamos um acesso básico às fontes de consumo, mas a gente
do Oeste continuava ilhada em razão das mãs estradas existentes na
maioria dos Municípios e a ausência de rodovias estaduais de trâfcgo permanente.
Assim mesmo, esta população valente, ordeira e laboriosa conti·
nuou produzindo generosamente para os mercados nacionais c
estrangeiros, lutando por meios capazes de fazer com que o resultado
do seu trabalho chegasse a tempo e a hora e a preços econõmicos às
grandes fontes de consumo.
Este quadro inspirou-me, Senhor Presidente, c fez com que
elegesse cm minhas diretrizes administrativas e depois acolhesse no
meu plano de governo, aprovado pela Lei n• 5.088, de 1975,
transportes como prioridade número um no elenco de açõcs que
estou desenvolvendo à frente dos destinos de Santa Catarina.
A malha rodoviãria que a minha administração prevtu para esta
região a atender c dar funcionalidade às grandes rodovias federais
aqui implantadas c inclui, principalmente os segmentos ltapirangalporà, em construção; São Lourenço do Oeste-Quilombo-Coro·
nel Freitas-BR-282, já conclu!da, restando apenas pequenos
arremates finais; Seara-Concórdia-SR-r 53; Jaborá-BR-282;
Xanxerê-Bom Jesus-Abelard•l Luz-Rinci!o Torcido, até o vizi·
nho e amigo Estudo do Paranã; Chapecó-Passo do Goio-En, até o
Estado vizinho c amigo do Rio Grande do Sul; ltá-Seara;
lpumirim-BR-283; Cnpinzal-Ouro Lacerdópolis-Joaçabalbicaré-TangariL-Videira, que é a SC-303, já cognominada
"Estrada da Amizade", todas em obras.
Entre as prioridades do segundo Plano Nacional de Descnvol·
vimcnto, constam as seguintes obras rodoviárias progrnmadas em
Santa Catarina pelo Ministério dos Transport~s do Governo de
Vossa Excelência: a duplicação da BR-101, num trecho de aproxima·
damente 200 quilómetros; o segmento catarincnse da BR153, que hoje é com n presença generosa c amiga de Vosso Excelência
festivamente inaugurada; u BR-158 no trecho Irai-Divisa do
Paraná, em obras; u BR-285 entre Vacaria c Ararnnguá; u BR-475,
trecho Lages-Tubarilo; a BR-470, no trecho Blumcnau aeroporto
de Navegantes, com obras já licitadas.
Cumpre-me, nesta horu, Excclentrssimo Senhor Presidente, pe·
dir permissão paru, aqui, destacar a utuaçào lúcida, corajosa e capaz
do Excelentissimo Senhor Ministro de Estudo dos Negócios dos
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Transportes, General-de-Exército Dyrceu de Araujo Nogueira, que
tem sido para Santa Catarina um amigo constante, leal, franco e
dedicado. Do mesmo modo, consigno os mais sinceros agradecimentos às autoridades do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem c do 16• Distrito Rodoviário, que vem executando as obras programadas em nosso Estado previstas no segundo Plano Nacional de
Desenvolvimento.
'
Esta estrada a BR-153, com 246 quilómetros dos quais 119 cm
nosso Estudo, 74 no Paraná c 53 no Rio Grande do Sul, é o mais
eloqUente testemunho do trabalho que o Governo de Vossa Excelência, através do Ministério dos Transportes e do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, realiza em Santa Catarina, para o
bem do Brasil.
Esta estrada, que corta os montes, os vales, os rios do Oeste
Catarinense, serâ penhor seguro do desenvolvimento de uma região
rica, não apenas em recursos naturais, mas, acima de tudo, em recursos humanos.
No plano rodoviãrio do meu Governo é prevista a implantação
de 1.107 quilómetros c a pavimentação de 1.750 quilómetros de
estradas; Embora o plano seja de âmbito estadual, ele contempla
estradas estaduais e estradas federais não incluidas nas prioridade!
do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento.
No que se refere à implantação, 96 por cento jã se acham
contratados. O mesmo, entretanto, não posso afirmar quanto à
pavimentação que até agora teve apenas 49 por cento das suas obras
contratadas.
Ainda no que se refere à percentagem contratação, manda a verdade que se observe que esse !ndicc ótimo de 96 por cento se refere às
estradas incluidas no programa inicial. Ele inclui também rodovias
que estudos posteriores indicaram ser de prioridade maior mesmo
com o sacrifício de trechos inicialmente previstos. Resumindo:
contratamos 96 por cento dos 1.107 quilàmetros mencionados no
programa, embora muitos deles possam se referir a segmentos não
constantes do programa inicial.
Mantemos cm mí:dia 30 frentes de trabalho rodoviãrio e,
quando falo ao grande benemérito das nossas estradas, que é Vossa
Excelência, Excelcntrssimo Senhor Presidente General Ernesto
Geisel, alegra-me poder informar que, embora na minha administração tenhamos até agora pavimentado apenas 200 quilómetros de
rodovias, essa cifra - ainda modesta - corresponde a um acrescimento de 170 por cento de toda a pavimentação asfãltica estadual
que encontrei ao assumir o Governo.
Santa Catarina tinha cm 15 de março de 1975, 116 quilómetros
de estradas estaduais pavimentadas; nos dois anos c meio da minha
administração pavimentamos mais 200 quilõmetros, elevando a
extensão de rodovias estaduais asfaltadas para os 316 quilómetros de
hoje.
Esses números justificam- só eles- a prioridade atribuida nos
transportes.
Serã desneccssãrio dizer que qualquer programação antecipada
encontra os naturais desgastes provocados pela queda do poder
aquisitivo da moeda. Nilo obstante, esse fenômeno, peço venla a
Vossa Excelência pura, nesta oportunidade, dar o meu testemunho
de fé e de otimismo, na certeza de que, com a ordem existente no
Brasil, com a paz total que desfrutamos, com todas as liberdades
fundamentais preservadas, só ni1o havendo liberdade para a
licenciosidade e pura a desordem, todos os outros obstãculos- inOação, m:\ distribuição da riqueza, abandono dos campos, scrllo
removidos gradualmente, porque nilo se pode negar que todos esses
males, em números relativos, jã foram muito maiores.
Governo, Excelent!ssimo Senhor Presidente, um Estudo de
Trabalho e de Ordem, onde u gente, seja ela dos campos ou das cidudes, das fãbricns ou dos escritórios, trabalha; onde a maioria
esmagodorn dos estudantes estudn; onde a quase totalidade dos
dirigentes espirituais dirige espiritualmente; onde os ngricultorcs
cultivam u terra; onde o pescador recolhe dos mures c dos rios o
peixe paru .o seu sustento.
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Parecerá que afirmo um truismo, que constato o obvio, mas não
é assim. Entendo que um dos grandes males da nossa época, Senhor

Presidente, é um desvirtuamento da função especifica do individuo,
que pretende salvar o mundo, mas não se esforça para salvar a sua
famflia, a sua cidade, a sua comunidade. E quando afirmo que Santa
Catarina é um Estado de Ordem c de Trabalho, quero com isso dizer
que como comunidade, ainda não perdemos aquela salutar autcntici·
dadc que vé na autoridade constitufda um exemplo de respeito a ser
seguido; um padrão de honra a ser imitado.
Esta afirmativa cu a faço como Governador de um Estado cujo
eleitorado tem feito justiça A obra revolucionária c ào Governo de
Vossa Excelência, conforme dilo testemunho os dados que se seguem:
Em 1972, a Oposição concorreu para a eleição de Prefeitos cm
96 Municfpios c foi vencedora cm 41 deles, num percentual de 44 por
cento; cm 1976 a mesma Oposição participou das eleições para
Prefeitos cm 166 c foi vitoriosa cm 29, baixando o percentual de 44
por cento para 17 por cento.
Excclcntfssimo Senhor Presidente:
Em documento que enviei cm 2 do corrente ao eminente Minis·
Iro-Chefe da Secretaria do Plancjamcnto, Doutor João Paulo dos
Reis Vclloso, dizia.quc, quanto ao apoio financeiro da União ao Pia·
no Rodoviário do Estado "ficou estabelecido que o mesmo con:reti·
zado cm quatro parcelas de cem milhões de cruzeiros cada, a partir
de 1975, já tendo sido recebida c aplicada até a presente data, a
importância de duzentos e quarenta milhões de cruzeiros, restando
ainda por receber, neste c no próximo cxcrclcio, um saldo de
Cr$ I 56,000.000,00".
E acrescentava:
"Entretanto, a elevação dos custos de tcrraplcnagcm c
pavimentação ocorrida durante o pcrfodo de realização das obras
está a decretar a inviabilidade financeira da execução do programa
de acordo com os quantitativos projctados,"
E concluía aquela explanação:
"A variação dos fndiccs de reajuste dos serviços de tcriaplcna·
gcm c pavimentação (tomados pela sua média aritmética) indica a
necessidade de um reajuste do valor do saldo do apoio financeiro ini·
cialmcnte aprovado de Cr$ 156.000.000,00 para CrS
550.000.000,00", conforme exposição a que venho me referindo.
Quando, Excelentíssimo Senhor Presidente, o coração do povo
catarinense deve enviar a Vossa Excelência o mais merecido agradeci·
mente pelas obras que o seu Governo vem oferecendo ao nosso
Estado; pela estabilidade politica c social que a serenidade dos seus
atos vem proporcionando a este Pafs continente; quando todos os
habitantes deste Estado cm geral, c os ocstinos cm particular, devem
dar graças ao seu Presidente por esta obra inestimável que é o
segmento catarincnsc da BR-153, permita, meu eminente Chefe, que
faça chegar ao seu julgamento c à sua sempre generosa decisão o
apelo que encaminhei ao seu ilustre Chefe da. Secretaria de Plancja·
mcnto c que sintetizei acima no sentido de ser corrigido monctaria·
mente o saldo do apoio financeiro da União, de Cr$ 156.000.000,00
para Cr$ 550.000.000,00, para que a laboriosa população deste
Estado possa desfrutar das estradas que essa paricdadc aquisitiva
permitirá que plantemos c/ ou concluamos.
Qualquer que seja a decisão de Vossa Excelência- c sabe Vossa
Excelência que foi assim, é assim c há de ser assim a palavra de Santa
Catarina, hoje c sempre é uma só:
"MUITO OBRIGADO".
O SR. PRESIDENTE (Mauro. Bcnevides) -Item 3:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 388, de
1977, do Senhor Senador Agcnor Maria, que solicita a retira·
da, cm carátcr definitivo, do Projeto de Lei do Senado
n• 264, de 1976, de sua autoria, que estabelece limite para
rcujustumentos de aluguéis cm locações residenciais.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.) Aprovado.
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Aprovado o Requerimento, o Projeto de Lei do Senado n• 264,
de 1977, será definitivamente arquivado, continuando o Projeto de
Lei da Cúmarn n• 1/77, que tramitava cm conjunto com a Proposição ora retirada, a sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 4:
Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena·
do n• 156, de 1977, dos Senhores Senadores Nelson Carneiro
c Accioly Filho, que regula os casos de dissolução da socicda·
de conjugal c do casamento, seus efeitos c respectivos processos, c dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 671 c 746, de 197'1, da Comissão:
- de Constituição e Justiça- I' pronunciamento: favorável ao projeto, nos termos de Substitutivo que apresenta,
com voto vencido, cm separado, do Senhor Senador Bcncdi·
to Ferreira; 2• pronunciamento: contrário às Emendas n•s 3,
4 c 5, c favorável à Emenda n• 2, de Plenário, nos termos de
Substitutivo que oferece.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 28 de sctcm·
bro último, com a apresentação de emendas de plenário.
Em votação o Substitutivo apresentado pela Comissão de Cons·
tituição e Justiça, em segundo pronunciamento, que tem preferência
regimental, nos termos do disposto no item XIV do art. 336 do Rc·
gimcnto Interno.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pcrma·
ncccr sentados. (Pausa.) Aprovado.
Aprovado o Substitutivo ficam prejudicados o projeto c as
emendas a ele apresentadas, bem como o Substitutivo oferecido pela
Comissão de Constituição c Justiça cm seu primeiro pronunciamcn·
to.
A matéria vai à Comissão de Rcdação, a fim de ser redigido o
vencido para o 2• turno regimental.
l: o seguinte o Substitutivo aprovado
EMENDA N• 1-CCJ
(Substitutivo)
Art. I• A separação judicial, a dissolução do casamento, ou a
cessação de seus efeitos civis, de que trata a Emenda Constit.ucional
n• 9, de 28 de junho de 1977, c a da sociedade conjugal ocorrerão nos
casos c segundo a forma que esta Lei regula.
CAPITULO l
Da Di8SOiuçilo da Sociedade Conjugal

Art. 2• A sociedade conjugal termina:
I•- pela morte de um dos cônjuges;
2•- pela nulidade ou anulação do casamento;
3•- pela separação judi~ial;
4•- pelo divórcio.
Parágrafo único. O casamento válido somente se dissolve pela
morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio.
SEÇÃO PRIMEIRA
Dos Casos e Efeitos da Separação Judicial
Art. 3• A separação judicial põe termo aos deveres de
coabitação, fidelidade reciproca e ao regime matrimonial de bens,
como se o casamento fosse dissolvido.
§ I• Caberá somente aos cônjuges o procedimento judicial de
separação, mas, no caso de incapacidade, serão representados por
curador, ascendente ou irmilo.
§ 2• O juiz deverá promover todos os meios para que as partes
reconciliem ou transijam, ouvindo pessoalmente cada uma
separadamente antes de reuni-las em sua presença,
§ 3• Os advogados devem em seguida, se os cônjuges o pedem,
ser chamados a assistir e a participar dos entendimentos.
Art. 4• Dar-se·á a separação judicial por mútuo consentimento
dos cônjuges, se forem casudos há mais de dois unos, manifestado
perante o juiz c devidamente homologudo.
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Art. S• A separação judicial pode ser pedida por um só dos
cônjuges quando imputar ao outro procedimento desonroso ou
qualquer ato que importe cm grave violação dos deveres do
casamento c tornem insuportável a vida cm comum.
§ I• A separação judicial também pode ser pedida se um dos
cônjuges provar a ruptura da vida cm comum há mais de S (cinco)
anos consecutivos, c a impossibilidade de sua reconstituição.
§ 2• O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o
outro estiver acometido de grave doença mental ou moléstia
contagiosa, manifestada após, o casamento, c que torne impossivcl a
continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de
cinco anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável.
Art. 6• Nos casos dos§§ i' c 2• do artigo anterior, a separação
judicial poderá ser negada, se constituir, respectivamente, causa de
agravamento das condições pessoais ou da doença do outro cônjuge,
ou determinar, cm qualquer caso, conseqUência, morais de cxccp·
clonai gravidade para os filhos menores.
Parágrafo Onico
Nos casos previstos nos§§ I• c 2• do artigo anterior, ao cônjuge
que não houver pedido a separação judicial reverterão os
remanescentes dos bens que levou para o casamento, c, se o regime
de bens adotado o permitir, mcação nos adquiridos na constância da
sociedade conjugal.
Art. 7• A separação judicial importará na separação de corpos
e na de bens.
§ I • A separação de corpos podcrâ ser determinada como
medida cautelar (art. 796 do CPC).
§ 2• A separação de bens poderá ser feita mediante proposta
dos cônjuges c homologada pelo juiz ou por este decidida, mas
sempre na sentença do mérito.
Art. 8• A sentença que julgar a separação judicial produz seus
efeitos à data de seu trânsito cm julgado, ou da decisão que tiver concedido separação cautelar.
SEÇÃO SEGUNDA
Da Proteçio da Pmoa dos Filhos
Art. 9• No caso de dissolução da sociedade conjugal pela
separação judicial consensual (art. 4•), obscrvar-sc-á o que os
cônjuges acordarem sobre a guarda dos filhos.
Art. 10. Se a separação judicial tiver sido fundada no caput do
art. S• desta lei, ficarão os filhos menores com o cônjuge que não
houver dado causa à separação judicial.
§ I • Se pela separação judicial forem responsáveis ambos os
cônjuges, os filhos menores ficarão cm poder da milc, salvo se o juiz
verificar que de tal solução possa advir prejuizo de ordem moral para
eles,
§ 2• Verificado que não devem os filhos permanecer cm po·
der da mãe nem do pai, deferirá o juiz a sua guarda a pessoa notaria·
mente idônea da família de qualquer dos cônjuges.
Art. 11. Quando a separação judicial ocorrer com fundamento
no § I• do art. S• desta lei, os·filhos ficarão crn poder do cônjuge cm
cuja companhia estavam durante o tempo de ruptura da vida cm
comum.
Art. 12. No caso do§ 2• do art. S•, o juiz deferirá a entrega
dos filhos ao cônjuge que estiver cm condições de assumir, normal·
mente, a responsabilidade de sobre a sua guarda c educação.
Art. 13. Se houver motivos graves, poderá o juiz, cm qualquer
caso, a bem dos filhos, regular por maneira diferente da estabelecida
nos artigos anteriores a situação deles com os pais.
Art. 14. No caso de anulação do casamento, havendo filhos
comuns, obscrvar-sc·á o disposto nos arts. lO c 13.
Parágrafo único. Ainda que nenhum dos cônjuges esteja de
boa fé ao contrair o casamento, seus efeitos civis aproveitarão aos
filhos comuns.
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Art. IS. Os pais, cm cuja guarda não estejam os filhos, poderão visitá-los c tê-los cm sua companhia, segundo fixar o juiz, bem
corno fiscalizar sua manutenção c educação.
Art. I6. As disposições relativas à guarda c à protcção de alimentos aos filhos menores estendem-se aos filhos maiores inválidos.
SEÇÃO TERCEIRA
Do Uso do Nome
Art. 17. Vencida na ação de separação judicial (art. S•, caput),
voltará a mulher a usar o nome de solteira.
§ 19 Aplica-se ainda o disposto neste artigo quando é da
mulher a iniciativa da separação judicial com fundamento nos§§ I • c
2• do art. s•.
§ 2• Nos demais casos de separação judicial, caberá à mulher a
opção pela conservação do oome de casada, se tiver filhos.
Art. 18, Vencedora na ação de separação judicial (art. S•,
caput), poderá a mulher renunciar, a qualquer momento, ao direito
de usar o nome do marido.
SEÇÃOQUARTA
Art. I9. O cônjuge responsável pela separação judicial prestará ao outro, se dela necessitar, a pensão alimcnticia fixada pelo juiz.
Art. 20. Para manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.
Art. 21. Para assegurar o pagamento da pensão alimcntlcia, o
juiz poderá determinar a constituição de garantia real ou tídcjussória.
Parágrafo único. Se o cônjuge credor preferir ou justificar a
possibilidade do não recebimento regular da pensão, o juiz poderá
determinar que consista no usufruto de determinados bens do
cônjuge devedor.
Art. 22. Salvo decisão judicial, as prestações alimcntlcias de
qualquer natureza serão corrigidas monetariamente na forma dos índices de atualização d;ls Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTNs.
Parágrafo único. No caso do não pagamento das referidas
prestações no vencimento, o devedor respondcro\, ainda, por custas c
honorários de advogado apurados simultaneamente.
Art. 23. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1,796 do Código Civil,
CAPITULO 11
Do Divórcio
Art. 24. O divórcio põe termo ao casamento ou aos seus
efeitos civis.
Art. 25. A conversão cm divórcio da separação judicial dos
cônjuges, existente hã mais de três anos, contada da data da dccisi!o,
ou da que concedeu a medida cautelar correspondente (art. 8•) será
decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que
a determinou.
Parágrafo único. Decorrido o prazo de separação de que trata
este artigo, qualquer dos cônjuges poderá promover a conversão da
separação cm divórcio.
Art. 26. No caso de divórcio resultante da separação prevista
no art. 59,§§ I• c 2•, o cônjuge que teve a iniciativa da separação continuará com o dever de assistência a outro. (Código Civil - Art. 23 I
-Inciso III.)
Art. 27. O divórcio não modificará os direitos c deveres dos
pais cm relação aos filhos.
Parágrafo llnico. O novo casamento de qualquer dos pais ou
de ambos não importará tambêm restrição a esses direitos c deveres.
Art. 28. Os alimentos devidos pelos pais c fixados na sentença
de separação poderão ser al1erados a qualquer tempo.
· Art. 29. O novo casamento do cônjuge credor da pensão cxtin·
guirá a obrigação do cônjuge devedor.
Art. 30. Se o cônjuge devedor da pensão vier a casar-se, o
novo casamento não alterará sua obrigação.
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Art. 31. Nilo se dccrctarã o divórcio se ainda ni!o houver
sentença definitiva de separação judicial, ou se esta ni!o tiver decidido sobre a partilha dos bens,
Art. 32. A sentença definitiva do divórcio produzirll efeitos
depois de registrada no Registro Público competente,
Art. 33. Se os cônjuges divorciados quiserem restabelecer a
união conjugal só poderão fazê-lo mediante novo casamento.
CAPITULO III
DoProeeoao
Art. 34. A separação judicial consensual se farll pelo procedi·
mento previsto nos arts. 1.120 e 1.124 do Código de Processo Civil, c
as demais pelo procedimento ordinârio,
§ I• A petição scrll também assinada pelos advogados das
partes ou pelo advogado escolhido de comum acordo.
§ 2• O juiz pode recusar a homologação e ni!o decretar a se·
paraçi!o judicial, se comprovar que a convenção ni!o preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges,
§ 3• Se os cônjuges não puderem ou não souberem assinar, é
!leito que outrem o faça rogo deles.
§ 4• As assinaturas, quando não lançadas na presença do Juiz,
serão, obrigatoriamente, reconhecidas por tabelião,
Art. 35, A conversão da separação judicial em divórcio serll
feita mediante pedido de qualquer dos cônjuges.
Parágrafo llnico, O pedido serll apensado aos autos da
separação judicial, (Art. 47.)
Art. 36. Do pedido serã citado o outro cônjuge, em cuja ·resposta nílo caberâ a reconvenção.
Parágrafo único. A contestação só pode fundar-se em:
I - falta de decurso do prazo de trcs anos de separação judicial;
II -descumprimento das obrigações assumidas pelo requerente na separação,
Art. 37, O juiz conhecet~\ diretamcnte do pedido, quando não
houver contestação ou necessidade de produzir prova em audicncia,
e proferirá sentença dentro em dez dias.
§ I• A sentença limitar-se-li à conversão de separação cm
divórcio, que ni!o poderã ser negada salvo se provada qualquer das
hipóteses previstas no artigo anterior,
§ 2• A improcedência do pedido de conversão nílo impede que
o mesmo cônjuge o renove, desde que satisfeita a condição anteriormente descumprida,
Art. 38, O Capitulo III do T!tulo II, do Livro IV, do Código
de Processo Civil, passa a ter a ementa seguinte:
Art. 39, No artigo 1.120; no parágrafo único do artigo 1.121;
no artigo 1.122 e seu parâgrafo I•: nos artigos 1.123 c 1.124 do Có·
digo de Processo Civil, as expressões "desquite por mútuo consenti·
mento" e "desquite litigioso" passam a ser substitufdas por "separa·
ção consensual" e "separação judicial",
CAPITULO IV
Das Disposições Finai• e Translt6rlas
Art, 40, "No caso de separação de fato, com inicio anterior a
28 de junho de 1977, e desde que completados cinco anos, poderll ser
promovida açilo de divórcio, na qual se deverão provar o decurso do
tempo de separaçã 0 e a sua causa",
§ I• O divórcio,com base neste artigo, só poderá ser fundado
nas mesmas causas previstas nos artigos 4• e 5• e seus parllgrafos.,
§ 2• Quando o divórcio for consensual, o procedimento adota·
do será o previsto nos artigos I, 120 e seguintes do Código de Proces·
so Civil, com estas alterações:
I - a petiçilo conterá a indicação dos meios probatórios ~a
separação de fato, c será instrufda com a prova documental Já
existente:
II -a petição fixará o valor da pensão do cônjuge que dela
necessitar para manutenção, e indicará as garantias para o cumpri·
mento da obrigação assumida;
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III .-a partilha dos bens deverá ser homologada pela sentença
do divórcio;
IV- se houver prova testemunhal, ela ser6 traduzida na audiên·
ela de retificação do pedido de divórcio a qual será obrigatoriamente
realizada,
§ 3• Nos demais casos, adotar·se·li o procedimento ordinário,
Art, 41. . As causas de desquite em curso na data da vigência
desta lei, tanto aos que se processam pelo procedimento especial
quanto as de procedimento ordinãrio, passam automaticamente· a
visar à separação judicial,
Art, 42, As sentenças jâ proferidas em causas de desquite silo
equiparadas, para os efeitos desta lei, às de separação judicial.
Art, 43. Se, na sentença do desquite, nilo tiver sido homologa·
da ou decidida a partilha dos bens, ou quando esta ni!o tenha sido
feita posteriormente, a decisão de conversão disporã sobre ela,
Art, 44. Contar-se-A o prazo de separação judicial a partir da
data em que, por decisão judicial proferida em qualquer processo,
ainda nos de jurisdição voluntãria, for determinada ou presumida a
separação dos cônjuges.
Art. 45, Quando o casamento se seguir a uma comunhão de
vida entre os nubentes, existente antes de 28 de junho de 1977, que
haja perdurado por dez anos consecutivos ou da qual tenha re·
sultado filhos, o· regime matrimonial de bens serâ estabelecido livre·
mente, nilo se lhe aplicando o disposto no artigo 258, parãgrafo
único, n• 11, do Código Civil,
Art, 46. Seja qual for a causa da separação judicial, c o modo
como esta se faça, é permitido aos cônjuges restabelecer a todo o tem·
po a sociedade conjugal, nos termos cm que fora constitufda, contan·
to que o façam mediante requerimento nos autos da açilo de scpa·
ração.
Parágrafo único. A reconciliação em nada prejudicará os
direitos de terceiros, adquiridos antes c durante a separação, seja
qual for o regime de bens.
Art. 47. Se os autos do desquite ou os da separação judicial
tiverem sido extraviados, ou se encontrarem em outra circunscrição
judicillria, o pedido de conversão em divórcio serll instruido com a
certidão da sentença, ou da sua averbação no assento de casamento.
Art. 48. Aplicar-se-li o disposto no artigo anterior, quando a
mulher desquitada tiver domicflio diverso daquele em que se julgou o
desquite,
Art, 49. Silo introduzidas no Código Civil. as alterações seguin·
tcs:
I- "Art. 12 , , .............. , .. , , .. , , , .. , , ..
I -os nascimentos, casamentos, separações judiciais, di·
vórcios e óbitos,"
II- "Art. 180. .. , ...................... , .... ".

·····················································

V- certidão de óbito de cônjuge falecido, de anulação
do casamento anterior ou do registro da sentença de divór·
cio,"
III- "Artigo 186- discordando eles entre si, prevale·
ccrã a vontade paterna, ou, sendo separado o casal, divor·
cindo ou tiver sido anulado o casamento, a vontade do
cônjuge, com quem estiverem os filhos,"
Parágrafo único , , .. , .......... ·, .............. " ·
IV- "Art, 195, .. , ....... , , , , .. , , .. , ... , ..... ..
VIl -O regime do casamento, com a declaraçi!o de
data e do cartório em cujas notas foi passada a escritura
antenupcial, quando o regime não for o de comunhilo par·
cial, ou o legal estabelecido no Titulo lll deste livro, para
outros casamentos."
V-" Artigo 240 - A mulher, com o casamento, assu·
me a condição de companheira, consorte e colaboradora do
marido nos encargos de famllia, cumprindo-lhe valer pela
direçilo material e moral desta.

l
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Parágrafo único. "A mulh.r poderá ucrescer aos seus
os apelidos do marido."
VI- "Art. 248. .. ............................. .
VIII - propor 11 separação judicial e o divórcio."
VIl- "Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo
nula, vigorará quanto aos bens, entre os cônjuges, o regime
de comunhão parcial.
Vlll- Art. 267. . .............. , , ..... , .. , .... ..
III- pela separação judicial;
IV- pelo divórcio,"
IX-" Artigo 1.611. Em falta de descendentes ou
ascendentes será deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente,
se, ao tempo da morte, não estava dissolvida a sociedade
conjugal."

Outubro de 1977

§ 2• O cumprimento do pena nilo exime o devedor do
pagamento das prestações vencidas c vinccndas,
Art. 54. A presente Lei entrará cm vigor nu dato de suo
publicação.
Art. 55, Rcvogum-sc as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs) -Item S:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmura
n• 76 (n• !.808 • C/76, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que adapta ao Código de
Processo Civil a Lei n• 5.474, de 18 de julho de 1968, c dá ou·
Iras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 714, de !977, da
Comissão:

-de Con1tltulçio eJu1tlça,
Art. 50. Os § § 5• e 6• do art. 7• da Lei de Introdução ao Có·
digo Civil passam u vigorar com esta redaçào:
Em discussão o projeto. (Pausa,)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerro da.
§ 5• O estrangeiro cusaao, aue se naturalizar brasileiro, pode,
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pcrma·
mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao Juiz, no ato
de entrega de decreto de naturalização, se apostilc ao mesmo a ado· nccer sentados. (Pausa.) Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Rcdação.
ção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos
~o seguinte o projeto aprovado:
de terceiros e dada esta adoção ao competente registro.
§ 6• O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 76, DE tm
cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido, no Brasil, depois de
(n•l.IIOB-C/76, na C11a de orl1em)
três anos da data da sentença, salvo se esta tiver sido antecedida de
De iniciativu do Senhor Presidente da República
separação judicial dos cônjuges por igual prazo, caso cm que a homo·
Adapta ao Códl1o de Proces!IO Clvll a Lei n• 5,474, de 18
legação produzirá efeito imediato com obediência às condições esta·
de julho de 1968, e dá outras providências.
bclccidas para eficácia das sentenças estrangeiras no Brasil,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 51. Silo revogados os arts. 315 a 328 c o§ 1• do art. 1.605
Art. r• O§ 2• do art. 7•, o Capitulo V (arts. IS a 18) c o§ 4• do
do Código Civil.
Art. 52. A Lei n• 883, de 21 de outubro de 1949, passarâ a art. 22. da Lei n• 5.474, de 18 de julho de 1968, passam u vigorur com
a scgumte redaçilo:
vigorar com as seguintes alterações:
Art. I• ......... , , ......... ,. , , .... , ....... , .. .
Parágrafo único. Ainda na vigência do casamento,
qualquer dos cônjuges poderá reconhecer o filho havido fora
do matrimônio, cm testamento cerrado, aprovado antes ou
depois do nascimento do filho, e, nessa parte, irrevogável.
Art. 2• Qualquer que seja a natureza da filiação, o
direito à herança será reconhecido cm igualdade de condi·
ções.
Art. 4• ........... , ...................... , , .... ,
Parágrafo único. Dissolvida a socicdude conjugal do
que foi condenado u prestar ulimcntos, quem os obteve nilo
precisa propor açilo de investigação para ser reconhecido,
cabendo, porem, aos interessados o direito de impugnar a
filiuçilo.
Art. 9• O filho havido fora do casamento c rc·
conhecido pode ser privado da herança nos casos dos arts.
1.595 e 1.744 do Código Civil.
Art. 53. Os artigos 100, n• I, e 155, n•ll, do Código de Pro·
cesso Civil passam a vigorar com a seguinte redacilo:
Art. 100. . ..................................... .
I - da residência da mulher, para a açilo de separação
dos cônjuges e a conversão desta cm divórcio, c para a anula·
ção de casamento.
Ar!. I55. . , .. , , , ..... , , ...... , ...... , .. , .. , , .. ..

r - ........................................... ..
ll - Que dizem respeito a casamento, filiuçilo, separo·
ção dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e
guardu de menores.
Art. 733. . .............. , . , , ...... , , , , .. , ... , , . ,

uArt. 79

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

§ 2• A comunicação de que trata o parágrafo anterior
substituir/i, quando necessário, no ato de protesto ou na
execução judicial, a duplicata a que se refere.

...... ·················· ·····························
CAPITULO V
Do Proce1!10 para cobrança da duplicata
Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata
será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos
titulas e~ccutivos extrajudiciais, de que cogita o Livro 11 do
Código de Processo Civil, quando se tratar:
I - de duplica tu ou triplicata aceita, protestada ou nilo;
li - de duplicatu ou triplicata nilo aceita, contanto
que, cumulativamente:
a) haja sido protestada;
b) esteja acompunhada de documento hábil comprobatório da entrega c recebimento da mercadoria; e
c) o sacado nilo tenha, comprovudamentc, recusado o
aceite, no prazo, nus condições e pelos motivos previstos nos
arts. 7• c 8• desta lei,
§ I• Contra o sacador, os endossantes c respectivos
avalistas cabcrll o processo de c~ecuçilo referido neste artigo,
quaisquer que sejam a forma c as condições do protesto.
§ 2• Processar-se-li também da mesma maneira a
e~ecuçilo de duplicuta ou triplicuta nilo aceita e nilo devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do
credor ou ao upresentantc do titulo, nos termos do art. 14,
preenchidas as condições do inciso ll deste artigo,
Art. 16. Aplica-se o procedimento ordinllrio previsto
no Código de Processo Civil à ação do credor contru o deve·
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dor, por duplicata ou triplicnta que nua preencha os requisitos do art. IS, incisos I e 11, e§§ I• e 2•, bem como 1l açuo para
ilidir as razões invocadas pelo devedor para o nua aceite do titulo, nos casos previstos no art, 8•
Art. 17. O foro competente pura a cobrança judicial da
duplicata ou da triplica ta é o da praça de pagamento constante do titulo, ou outra de domicilio do comprndor c, no caso
de açuo regressiva, a dos sacadores, dos endossantes c
respectivos avalistas.
Art. 18. A pretendo 1l execução da duplicata prescreve:
I - contra o sacudo e respectivos avalistas, em três
anos, contados da data do vencimento do titulo;
II - contra endossante e seus avalistas, em um nno,
contado da data do protesto;
IJI - de qualquer dos coobrigados contra os demais,
em um ano, contado da data em que haja sido efctuado o
pagamento do titulo,
§ I• A cobrança judicial poderá ser. proposta contra
um ou comrn tooos os cooorigndos, sem observãnciu da
ordem em que figurem no titulo.
§ 2• Os coobrigados da duplicata respondem solidariamente pelo aceite c pelo pagamento.
·
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dú nova rcdaçuo às a!Incas a e b do art. 7• da Lei n• 605, de 5
de janeiro de 1949, tendo
PARECERES, sob n•s 471 e 472, de 1977, das Comis·
sõcs:
- de Constltulçõo e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade, c, no mérito, pela aprovaçuo; c
- de Legislação Social, favorâvcl.
Em discussào o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a
encerrada.
Encerrada a discussão, cm segundo turno, o projeto é dado
como aprovado, nos termos do urt. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Redução.
!:. o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 168, DE 1976
Dá nova redação us alfneas A e B do artigo 7• da Lei
n• 605, de 5 de Junelro de 1949.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• As alfneus A c B do artigo 7• da Lei n• 605, de 5 de janci·
ro de 1949, passnm a vigorar com a seguinte rcdnçüo:
"Art. 7•............. , .............. · · · .... · .... ..

Art. 22. ' " ' " .. " . " " . " . ' ' ' " . " " ' ' . " " " ' '
§ 4• O instrumento do protesto, elaborado com as
cautelas do art. 14, discriminando a futura ou contra-original
ou a certidão do Cartório de Titulas e Documentos, autorizará o ajuizumento do competente processo de execuçuo na
forma prescrita nesta Lei,"
Art. 2• Para os efeitos do art. 586 do Código de Processo Civil,
considera-se titulo líquido, certo c cxigfvcf a duplicata ou a triplicata
que, nos termos da Lei n• 5.474, de 18 de julho de 1968, com as
alterações introduzidas por esta lei, legitimar o processo de execução,
Art. 3• Fica acrescentado ao art. I• do Decreto-lei n• 7.661, de
21 de junho de 1945, Lei de Falências. o seguinte parâgrafo:
"Art. JY ••• , ••••••••••• , , , , , , , , , , , •• , , , , ••• , • , •
§ 3• Pura os efeitos desta lei, considera-se obriguçào
líquida, legitimando o pedido de falência, a constante dos tltulos executivos extrajudiciais mencionados no art. I5 da Lei
n• 5.474, de 18 de julho de 1968,"
Art. 4• Esta Lei entrará cm vigor na data da sua publicação.
Art. S• Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevidcs) -Item 6:

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resoluçito
n• 90, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusuo de seu Parecer n• 740, de 1977), que autoriza
o Governo do Estado do Parâ a elevar cm Cr$ 187,582.324,00
(cento e oitenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e dois
mil, trezentos c vinte e quatro cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 741, de 1977, da Comissão:
- de Con~tltulçuo e Ju•tlça, pela constitucionalidade c
juridicidade.

a) para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou
mês, à de um dia de serviço, computadas as horas
suplementares;
b) para os que trabalham por hora à de sua jornada
normal de trabalho. inclufdas as horas suplementares."
Art. 2• Esta Lei entrarâ cm vigor nu data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrârio.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) -Item 8:
Discussão, cm prime;ro turno (apreciação preliminar aa
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senndo n• 91, de 1977, do Senhor
Senador Vasconcelos Torres, que estabelece placa especial
para viaturas de médicos, tendo
I'ARI:.Ct::R, sob n• 653, de 1977, da Comissão:
-de Constltulçiio e Justiça, pela injuridicidade.
Em discussão o projeto, quanto àjuridicidadc.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra para dis·
cuti-lo, irei declarar encerrada a discussão. (Pausa.) Encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Rcjcitv.do.
A matéria será arquivada.
!:. o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 91, DE 1977
Estabelece placa ••peclal pura viaturas de médicos,

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Inclua-se entre os purí1grafos I• e 2• do nrt. 66 da Lei
n• 5.108, de 21 de setembro de 1966, o seguinte parágrafo:
"A Carteira Nacional de Hnbilitação cujo titular for médico, habilitado
por um Conselho da Classe para o exercfcio da profissão,
Em discussuo o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. conterá cm caracteres de fácil leitura a indicação desse qualificativo
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram profissional.
1-11 Carteira Nacional de Habilitaçuo que apresentar a anota·
permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado. A matéria vai 1l Com1ssi!o
ção prevista neste pnrágrafo conferir(• n seu portador, direito a recede Rcdaçilo.
bimento de ~laca especial parn o respectivo veiculo,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 7:
u) n placa cspecinl rcferidn no inciso e'clui veiculo que n condu·
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Sena· zir de quaisquer restrições vigentes pnrn o estacionamento cm lugado n• 168, de 1976, do Senhor Senador Orestes Quércia, que res públicos."

•
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Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, rcvo·
.gados as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs) - Esgotada a maté·
ria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa a rcdaçilo final do Projeto de Resolução n• 90, de
1977, aprovado na Ordem do Dia da presente sessão c que, nos ter·
mos do parllgrafo único do a(t. 355 do Regimento Interno, se nilo
houver objcção do Plenário, será lida pelo Sr. t•·Sccrctário. (Pausa.)
1: lida a seguinte
PARECER N• 785, DE 1977
Da Comluio de Redaçio
Redaçio Rnal do Projeto de RetOiuçio n• 90, de 1977.
Relator: SenadorJarbu Pauarlnho
A Comissão apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Resolução
n• 90, de 1917, que autoriza o Governo do Estado do Pará a elevar
cm CrS 187.582.324,00 (cento c oitenta c sete milhões, quinhentos e
oitenta c dois mil c trezentos c vinte c quatro cruzeiros) o montante
de sua divida consolidada.
Sala das Comissões, li de outubro de 1977.- Adalberto Sena,
Presidente- Jarbaa Pauarlnho, Relator- Otto Lehmann.
ANEXO AO PARECER N• 785, DE 1977
Redaçio Rnal do Projeto de Reaoluçio n• 90, de 1977.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, c cu,
, Presidente, pro·
mulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1977
Autoriza o Governo do Estado do Pará a elevar em
CrS 187.582.3%4,00 (cento e oitenta e sete milhões, quinhentos
e oitenta e dolo mil e trezentos e vinte e quatro cruzeiros) o mon·
tante de IUI divida conaolldada.
O Senado Federal resolve:
Art. t• 1: o Governo do Estado do Pari\, nos termos do art. 2•
da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal,
autorizado a contratar empréstimo, no valor de CrS 187.582.324,00
(cento c oitenta c sete milhões, quinhentos c oitenta c dois mil e
trezentos c vinte c quatro cruzeiros), junto ao Banco do Estado do
Pari\ S.A., na qualidade de agente financeiro ao Banco Nacional da
Habitação - BNH -destinado ao financiamento da construção de
infra-estrutura c aquisição de equipamentos comunitãrios para os
conjuntos habitacionais a serem edificados pela COHAB daquele
Estado.
Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs)- A rcdnçilo final h·
da vai à publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·
Secretário.
1: lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N•401, DE 1977
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn·
sa de publicação, para imediata discussão e votação, da rcdaçilo final
do Projeto de Resolução n• 90, de 1977, que autoriza o Governo do
Estado do Pará a elevar cm Cr$ 187.582.324,00 (cento c oitenta c se·
te milhões, quinhentos c oitenta c dois mil, trezentos c vinte c quatro
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Sala das Sessões, cm li de outubro de 1977.- Renato Franco,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs) requerimento, pussu·se il upreciuçilo da matéria.
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Em discussão a rcdação final do Projeto de Resolução n• 90, de
1977. {Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-ln, dcclaro·a encerrada.
Em votnçilo.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer scn·
tados. {Pausa.) Aprovada.
A matéria vai il promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs) - Estlí esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
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:
O que me traz hoje à tribuna é a Portaria da SUNAB fixando o
preço máximo para farelo de algodão. Portaria essa publicada no
Diário Oficial do dia 7, scxta·feirn passada:
PORTARIA SUPER N•65, DE5 DE OUTUBRO DE 1977
O Superintendente da Superintendência Nacional do
Abastecimento- SUNAB, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de ser disciplinado o
mercado de farelo/torta de a1godilo, a fim de evitar abusos
na sua comercialização,
Considerando a Resolução n• 16, de 6 de abril de 1977 c
o seu Aditivo da mesma data, do Conselho Jntcrministcrial
de Preços- CIP,
Considerando manifestação do Excelcnt(ssimo Ministro
da Fazenda, de acordo com o Decreto n• 79.706, de 18 de
maio de 1977, resolve:
Art. I• Fixar para todo o território nacional cm
CrS I,60 (um cruzeiro e sessenta centavos) por quilograma,
FOB fábrica produtora, o preço mãximo de comercialização
do farelo/torta de algodão com 30% (trinta por cento) de
proteína, embalado cm sacos com 50 kg (cinqUenta quilogra·
mas) e para pagamento à vista,
§ I• As vendas de farelo/torta de algodão com teor
superior ou inferior a 30% (trinta por cento) de protc!na
terão um ágio ou dcsãgio de preço correspondente a
Cr$ 0,0533/kg (quinhentos c trinta c três décimos milésimos
de cruzeiros/kg) por ponto (I%- um por cento de prote!na
a mais ou a menos contido no produto).
§ 2• Nas vendas a prazo poderão ser acrescidas as
despesas bancárias comprovadas, nos limites operados pelo
Banco do Brasil S.A.
Art. 2• Fica proibida qualquer intermediação na
revenda do produto, cxcctuando-sc as operações internas de
cooperativas com seus cooperados, indústrias de laticlnios
que prestam serviço de revenda a seus fornecedores de leite,
bem como as companhias mistas dos Estados, que operam
com prestação de serviços à agropccuâria, somente ·sendo
permitidas as transaçõcs entre produtores de farelojtorta de
algodão, ou seus agentes autorizados , c os seguintes
consumidores indústrias de ração, cooperativas, avicultores,
suinocultores e pccuaristas.

Art. 3• Os Delegados da SUNAB, de acordo com o
disposto no art. 6•, inciso I da Lei Delegada n• 4, de 26 de
setembro de 1962, ficam autorizados a proibir a movimenta·
ção dos estoques de farelo/torta de algodão para fora do
território dos respectivos Estados, sempre que houver intc·
ressc para o abastecimento.
Art. 4• O descumprimento do disposto nesta Portaria,
sujeitarll os infratorcs ils sanções previstas nu Lei Delegada
n• 4, de 26 de setembro de 1962 e demais cominaçõcs legais
cub\vds.

Art. 5• A presente Portaria cntrarâ em vigor nu duta
de sua publicação no Diário Oficial da União, rcvog~das as
disposições em contrário.- Rubem Noé Wllke.
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Sr. Presidente, por esta Portaria o Governo fixa o preço mãximo
para o farelo do algodão cm CrS I ,60, tendo por base exclusivamen··
te as protelnas.
Fiquei deveras admirado, Sr. Presidente, porque torta de algo·
dilo nílo é só protclna. Temos no ·Nordeste, e acredito que no Sul
também, a torta gorda e a torta magra. A torta gorda ~ aquela da
qual é extraldo simplesmente o óleo, ficando uma base entreS a 6%
de gordura, ou seja de óleo. A torta magra sofre um processo qulmi·
co de solvente e, atrav~s desse processo é absorvida toda a gordura
da torta, que fica resumida a menos de 1% de óleo. E cm certas situa·
çõcs nem a isso.
Para a pecuária leiteira - é de importância que a Casa sinta o
quanto é grave essa Portaria- o que interessa, na realidade, é a tor·
ta gorda, que tem de S até 6% de óleo, porque é através dela que o ga·
do aumenta até em 100% a sua produção de leite.
Acontece que, pela Portaria da SUNAB, aquele órgão parece
desconhecer totalmente o problema da gordura da torta; o ágio e o
dcságio são simplesmente para a torta magra, que contém protclnas.
Para a SANDRA, Machinc Cotton, Cook, enfim todas as gran·
dcs indústrias de algodão, no Brasil, que quebram a semente, industrializam o óleo, atrávcs do processo de solvente, esta Portaria, fixan·
do o preço máximo de CrS 1,60 o quilo, niio causa problema algum,
porque realmente a torta é magra c, conseqUentemente, barata. Mas,
para o maquinista primário do interior do Pais, aquele que ainda não
pôde completar a sua indústria com máquinas modernas, para este é
o fim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, agravando uma das situações
mais dificcis, que temos presentemente, porque o leite que produzimos não atende às necessidades do consumo de milhões de crianças
brasileiras. Dai a gravidade desta Portaria, que despreza o teor
gordura da torta do farelo de algodão, jogando ao desespero os pe·
quenos quebradores de caroço de algodão, que niio adotam ainda o
processo de solvente para absorver toda a gordura do farelo.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, acredito que este problema é de
suma gravidade. O leite cm pó, que hoje domina 70% do mercado
brasileiro, através da Nestlé, custava, há cinco anos, o equivalente ao
poder aquisitivo do nosso assalariado. Foi defasado, por incrlvel que
pareça, o salário do trabalhador brasileiro, porque a alta do leite cm
pó está acima do seu poder aquisitivo.
Assim sendo, niio entendo que o leite tenha tido uma alta
equivalente a 675%, pois foi o quanto subiu o leite cm pó, entre 1972
a 1977.
Quanto ao leite ln natura, que niio existe, subiu apenas 410% c o
salário do trabalhador brasileiro subiu 622%.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, por que o leite cm pó subiu
o equivalente a 675%, dcfasando o salário da classe laboriosa nacional c o leite ln natura, que está nas miios do pccuarista, subiu apenas
410%? Simplesmente, porque a NesUé possui representante advogan.
do seus interesses c aqueles que pro!luzem o leite ln natura, no Brasil,
infelizmente ni\o têm força junto às autoridades federais. ~o que dilo
a entender as cstatlsticas, porque não entendo a alta do leite cm pó
cm 675% c a alta do leite ln natura cm 410%1
O Sr. Evelúlo VIeira (MDB - SC)- V. Ex• dá licença para
um aparte7
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Após terminar o
meu racioc!nio, Senador Evclâsio Vieira.
Acharam pouco a defasagem do assalariado, atravhs da alta
absurda do leite cm pó, c agora querem acabar, de uma vez por to•
das, com a pequena produção de leite que ainda resta neste Pais.
Confesso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que sou homem do se·
ridó do Rio Grande do Norte. Fui criado vendo o meu pai tirando
leite c dando torta gorda parn as vacas .. Quando me tornei homem,
também tirei leite c dei torta às vacas. Até 1950 o preço da torta
acompanhava o preço do leite. O leite custava CrS 0,50 c a torta
Cr$ 0,50.
Posso afirmar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que uma vaca que
ni\o comesse torta gorda c estivesse dando cm média dois litros de lei-
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te por tirada, depois de trinta dias com essa alimentação de torta gor·
da, poderia duplicar a sua produção de leite. Nilo precisava ser mais
que dois quilos de torta, diariamente, para, depois de trinta dias,
duplicar a sua produção leiteira. Digo isso porque aconteceu comi·
go. Nilo ~ história de ouvir dizer: dei a torta, tirei o leite da vaca c vi
o aumento da produção cm 100%.
Com a descoberta de um processo qulmico para absorver todo o
óleo da torta c diante da alta enorme do óleo refinado do caroço de
algodão, passou a haver dois tipos de torta no Brasil: a torta magra,
aquela que nilo contém óleo, mas exclusivamente protelnas -c para
a qual está aqui, chamada a atenção na Portaria por mais de 5 vezes
- c a torta gorda, que contém de 5% até 6% de gordura. Agora me
chega, Sr. Presidente c Srs. Senadores, uma Portaria observando as
grandes virtudes das protclnas c desconhecendo, totalmente, as gran·
dcs virtudes da torta que é a gordura, através dos 5% ou 6% de óleo
que fica naquela torta.
Eu me perguntei, Sr. Presidente c Srs. Senadores, por que as
autoridades desconheceram, nessa Portaria, assinada no dia 5, quar·
ta-feita, c publicada no Diário Oficial do dia 7 do corrente, essa gran·
de qualidade da torta, que é a gordura. Com isso estilo marginalizan·
do, jogando à sarjeta do desespero centenas de qucbradorcs de
sementes c milhares de proprietários de vacarias, que dilo a torta gor·
da às suas vacas. Por que esquecer, por que desprezar? Será que a
autoridade que assinou esse documento- remetida pelo Sr. Minis·
tro da Fazenda -Sr. Rubem Noé Wilke, desconhece que existem
dois tipos de torta: um gordo c um magro?
Antes de vir ocupar a tribuna, telefonei para S. Ex•, que se
encontra no Rio de Janeiro, devendo voltar à Capital da República
tão-somente terça ou quarta-feira.
~ com o maior prazer que concedo o aparte ao nobre Senador
Evclásio Vieira, pedindo desculpas pela demora.
O Sr. Evelúlo VIeira (MDB- SC)- V. Ex• tem razão quan·
do diz que o grande aumento para o leite cm pó, é cm razio da
Nesdé que produz o leite cm pó. Mas, não é só isso, o leite cm pó é
importado.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Evclásio
Vieira, V. Ex• me falava, hoje, do problema da soja; algumas firmas
exportavam óleo de soja na torta de soja. Eu falo sobre a torta sem o
óleo do algodão. Então, esse jogo triangular precisa desaparecer do
Brasil. Há firmas que exportam o óleo, sem tirar o óleo do farelo;
quando esse produto chega no exterior, elas tiram o óleo da torta,
burlando o Brasil, burlando o fisco, burlando, enfim, a economia na·
cional. V. Ex• me adiantava isso hoje. Refiro-me a um problema
diferente; o inverso. Tiram todo o óleo da torta c privam totalmente
o desenvolvimento da produtividade de leite no Brasil. Privam a
produtividade leiteira nacional, porque só a torta gorda poderá,
realmente, aumentar a produção leiteira no Pais. Se se absorve o óleo
da torta, ficando essa com a protclna, a produtividade do leite desce,
cai, diminui I O que importa, hoje, a todos nós, é aumentar a produção de leite.
Fui consultado, há poucos dias, pela imprensa, - parece-me
que por um jornal de Silo Paulo- a respeito da problemática do leite, no Brasil. E quando me perguntaram como poderia ser soluciona·
do o problema do leite no Brasil, cu disse a eles: há três pontos que
considero importantes. O primeiro é criar cooperativas de produto·
rcs de leite c os pasteurizadores serem as próprias cooperativas lcitci·
ras, porque na hora cm que os pasteurizadores de leite forem os próprios produtores haverá, na realidade, a possibilidade de se afastar o
intermediário.
O segundo é conter a ambição demasiada de firmas, como n Nestlé. Eu ni\o entendo; o leite cm pó subiu 675%, quando o leite ln
natura subiu apenas 410%. Entilo, tem de ser contida, de uma vez por
todas, a ambiçilo de firmas como a Nestlê...
O Sr. Efelislo VIeira (MDB - SC) - V. Ex• permite um
aparte?
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O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - ... e vnlonzur o
produto nas mãos dos produtores de leite, o que só serú passivei nas
mãos das cooperativus de produtores de leite. Feito isso, haverá,
realmente, uma possibilidade de o Brasil, que é o quinto produtor de
gado bovino do mundo, voltar a ser auto-suficiente no que ele já é,
pelos dados da nossa produção de bovinos. O Brasil deixou de ser auto-suficiente - não porque o brasileiro esteja bebendo mais leite
hoje, do que ontem -porque o leite, hoje, está na dcpendi:nciu de
intermediários que se locupletam com as deficiências da nossa prod"·
çilo.
O Sr. Evelá•lo Vieira (MDB aparte?

SC) -

Permite V. Ex• um

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra·
zer Senador Evelásio Vieira.
O Sr. Eveláslo Vieira (MOS- SC)- V. Ex• prccomza algumas
das medidas no sentido de aumentar o rebanho de gado l~itciro no
Brasil. Veja V. Ex•; o leite é de extraordinária importância para n
criança, para o recém-nascido, e existe no Brasil uma carên ..
cia· extraordinária de leite, principalmente, nos grandes centros urbanos. A maioria da nossa população não tem condições de adquirir
esse importante alimento. O Governo poderia, perfeitamente,
subsidiar esse produto, mas não o faz; prefere subsidiar os paises
industrializados. Temos falado, nesta Casa, de que vários produtos
agrfcolas são exportados com subsidias- produtos manufaturados.
Por que o Governo não subsidia o leite? Por que não dá um apoio
maior ao nosso criador? Por que o Governo não dá um apoio para
termos uma estrutura de comercialização melhor? Se as medidas que
têm sido preconizadas por V. Ex• e por outros parlamentares fossem
adotadas, nós poderramos ter leite suficiente para os brasileiros e até
para exportação.
O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
V. Ex• permite um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB -

RN) -

Apenas um

minuto, Ex•
O Governo, realmente, subsidia em CrS 0,25 o litro de leite.
Infelizmente, esse subsídio, ultimamente, nào vem sendo pago. Hã
quase três meses que as cooperativas de leite nào estão recebendo
esse subsidio.
Com o maior prazer concedo o aparte ao nobre Senador
Virgílio Tãvora.
O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
V. Ex• jâ respondeu, praticamente, ao ilustre apartcante por Santa
Catarina. Realmente é engano de S. Ex•, pois o leite é subsidiado.
Esse detalhe a que V. Ex• agorn se refere - estãvnmos prestando
atenção as discurso, sem querer interrompê-lo - de que há três
meses não i: pago, nunca chegou no conhecimento do aparteante do
momento que, como sabe, fomos nós que conseguimos esse subsidio
para o leite. Desde que os interessados tivessem se dirigido a nós
diligenciaríamos- damos ênfase ao verbo -para que esse estudo
anormal de coisas fosse sanado. Mas afirmar que o leite não é
subsidiado, i: uma forçu de expressão, porquc V, Ex• sabe que é.
O Sr. Eveláslo Vlelru (MDB aparte, Senador Agenor Mariu?

SC) -

O SR. AGENOR MARIA (MDB prazer, Senador Evelúsio Vieira.

de Agricultura, que V. Ex• preside, reconheceu que o subsidio para
o leite é insuficiente, que dcvcriu ser bem maior.

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - Entí\o, diríamos, há
subsídio insuficiente, mas, dizer que nào hã subsidio, parece ser coisa
bem diferente.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o leite Ninho, que custava, cm 1972. Cr$ 3,20 elevou-se
para CrS 21,70. E o mais grave, o leite Nestogeno custa Cr$ 32,60, c
o leite Nanon, também da Nestli:, com o mesmo peso, Cr$ 40,00.
Muitas das vezes, não havendo leite in natura. a màc de famflin
precisa comprar o leite cm pó, e quantas ocusiõcs o leite que existe é
este que custa CrS 32,60 ou Cr$ 40,00 a lata, quando é vendido
normalmente, porque, cm inúmeros casos, é adquirido no câmbio
negro - só há para quem pode comprar pagando o preço pelo qual
o comerciante quer vender! E precisamos nos lembrnr de que um
litro de leite ifl natura dava oportunidade para oito mamadeiras,
quando tinha 6, 7, 8 ou até 10% de gordura, porque hoje nilo tem
mais. Agora, os pasteurizadores tiram, com ordem da SUNAB, toda
a gordura, deixando apenas o equivalente a 2%. Se o leite apresentar
10% de gordura, eles estilo autorizados, oficialmente, a retirar 8%, se
contiver 8,6%. Enfim, o leite que está sendo vendido atunlmente
possui apenas 2% de gordura, e oxalá que isso aconteça, porque,
infelizmente, o leite nuo tem cheiro, nem paladar.
Vejo, por ar afora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, passando
muitns vezes para Natal, ln no meu Estudo, às seis horas da mnnhil, o
tambor com leite na estrada c, ao voltar, às onze horas do dia, 111
continua ele, sujeito ao sol quente, calcinante. Então, aquela matéria·
prima não pode ser boa, e, sim, adulterada. Quando chega aos
pasteurizadores, vai sofrer ainda a retirada da nata, para retornar ao
consumidor sob a forma de manufatura udulterada, sem o valor
maior, que i: o da gordura.
Este aspecto, Sr. Prcsideotc e Srs. Senadores, constdcro de suma
importância c desejaria que os Lideres do Governo me aparteassem a
respeito da torta gorda ou magra, porque, sinceramente, acho a
portaria monstruosa, já que despreza totalmente o teor de gordura
da torta, prejudicando todos os quebradores de caroço de algodllo
deste Pars, beneficiando tuo-somente àqueles que usam o processo de
solventes, que absorve todo o óleo da torta. Esse foi um dos assuntos
que cu fiquei nu obrigação de trazer ao conhecimento da Casa, solí·
citando do Governo a atenção devida.
Outra matéria que considero, também, muito grave, Sr. Presi·
dente c Srs. Senadores, í: a da incidência tributária ~obre automóveis.
O Governo precisa, n todo custo, dar um corte nos impostos, para
melhorar o poder aquisitivo da massa brasileira, diminui-los, custe o
que custar, porque, com a polrtica atual, se está tirando da mesa o
próprio alimento do homem brasileiro. A tributação neste Pnls,
violentou u economia dos assalariados mnis pobres, e já viohmtn
agora até a classe média. De um lado, a tributação onerosa,
medieval, de outro, juros escorchantes:
VALOR DO OPALA, CAMIONETE E CAMINHl\0 72/77
Ano

V. Ex• permite um

RN) -

Com o maior

O Sr. Evehíslo Vieira (MDB- SC)- Sou de uma região, em
Santa Catarina, que é a maior produtora de leite daquele Estado.
Conheço bem a produção do leite. Sei que hã subsidio para o leite,
mas i: tão insignincante, Senador, que não tem expressão. E. além do
mais, o Governo retard~1 em execut;.1r esse subsídio,

t: inexpressivo.

Ainda hil dias, o Dr. Paulo Viana, Diretor-Executivo da Comissão
de Financiamento da Produção, em reunião realitada pela Comissão

Outubro de 1977

Tipo

Inicio do Ano

Final do Ano

1972

Opala
Camionetc

CrS 23.000,00
Cr$ 2~.000,00

CrS 25.000,00
Cr$ 27.000,00

197)

Opala
Cumiont:tc
Caminhão

Cr$ 25.000,00
Cr$ 27.000,00
Cr$ 34.000,00

Cr$ 32.000,00
Cr$ 36.000,00
CrS 50.000,00

Opu la
Camionete
Caminhão

CrS 3~.000,00
CrS 36.000,00
CrS 56.000,00

CrS 39.000,00
Cr$ 40.000,00
Cr$ 6~.000.00

Outubro de 1977

Ano
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Tipo

Inicio do Ano

Final do Ano

1975

Opala
Cumionete
Caminhão

Cr$ 40.000,00
Cr.$ 40.000,00
CrS 65.000,00

Cr$ 48.000,00
Cr$ 49.000,00
CrS 108.000,00

1976

Opala
Camionete
Caminhão

Cr.$ 48.000,00
CrS 50.000,00
CrS 110.000,00

CrS 65.000,00
Cr$ 66.000,00
Cr$ 134.000,00

1977/mod. 78

Opala
Camionete
Caminhão

CrS 106.000,00
CrS 100.000,00
Cr.S 210.000,00

Para que a Casa tenha uma idéia, no começo de 1973 - foi
ontem- um Opala custava vinte e cinco mil mil cruzeiros, sofrendo
uma taxa de 49%, que é a incidência sobre carro de passeio. O impos·
to que recaia sobre um Opala era doze mil e duzentos e cinqUenta
cruzeiros, Por incrivel que pareça, esse Opala, que, em principias de
1973, se vendia por vinte e cinco mil cruzeiros, está custando; agora,
em 1977, cento e seis mil cruzeiros. A taxa de 49% continua a mesma
que incidia sobre os Cr$ 25.000,00, que representava doze mil e du·
zentos e cinqUenta cruzeiros. Mas, o carro subiu de vinte e cinco para
cento e seis mil, em menos de quatro anos! O Governo conservou a
taxa de 49%, que era cobrada ad valarem! O que está acontecendo?
Só o imposto, hoje, sobre esse Opala, é de cinqUenta c um mil,
novecentos e quarenta cruzeiros!
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Governo precisa conter essa
ansiedade de arrecadar imposto. O Governo está-se tornando insa·
ciável, c precisa se controlar, porque é um absurdo o que vemos. Os
preços estão aqui: começo de 1973. vinte e cinco mil cruzeiros, em
i977, cento e seis mil cruzeiros, isto para o Opala, um carro de
passeio. E quanto ao utilitário, a camioneta? Noventa por cento dos
trabalhadores, no Brasil, ligados à indústria, ao comércio, ao campo,
compram uma camioneta que é um veiculo do tipo utilitário, como a
C-IO. Em 1973, ela custava 27 mil cruzeiros- é a mais usada no
Pais - e pagava uma taxa de 35% oferecendo uma arrecadação ao
Governo de 9 mil e 450 cruzeiros, O preço do carro, quitado, era de
27 mil cruzeiros. Pois, em 1977, esse utilitário, que ê um carro intermediário, de trabalho, de produção, está custando 100 mil cruzeiros
- 100 mil cruzeiros! - e o imposto continua sendo de 35%, o que
significam 35 mil cruzeiros enquanto, em 1973, o valor do carro, com
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as financeiras emprestam dinheiro a 5 e 6%, taxa oficializada pelo
Governo. E o mais grave, uma grande parte do dinheiro das financeiras é fornecida pelo Banco Central, que empresta ils financeiras.
Não sei como o Banco Central está assim procedendo. O que sei é
que as financeiras estão matando o povo, porque 80% do poder
aquisitivo do povo, que compra eletrodoméstico, o próprio automóvel, vem do crediúrio. Esse crediário monstruoso que dá oportunidade às pessoas de comprarem aquilo que não podem pagar, privandose do essencial. f;, na realidade, um absurdo flagrante.
São problemas que gostaria de debater com o llder do Go·
verno, porque não estou criticando. Não i: mais uma critica, e sim
um absurdo, que não pode continuar, de maneira nenhuma. Ou o
Governo diminui essa incidência fiscal sobre os produtos, ou daqui a
pouco ninguém sabe para onde ele vai ser arrastado.
O Sr. Evehíslo VIeira (MDB- SC)- Permite V, Ex• um aparte?

O SR. AGENOR MARIA (MDB- R:-1)- Com muito prazer,
Senador Evelásio Vieira.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- Disse V. Ex• que obrasileiro está pagando 47%, no carro de passeio, no utilitário 35% e no
caminhão 46%.
. O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Carro de passeio
49%, utilitário 35% e caminhão 22%.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - SC)- Aqui no Brasil, porque
quando vendido no Paraguai, na Bolivia, para o norte-americano, no
Oriente Médio, eles não pagam, porque o Governo concede incentivos fiscais, isenção de impostos às multinacionais dessa área, além de
diminuição no Imposto sobre a Renda, e juros subsidiados para os
seus financiamentos.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - Permite, eminente
Senador?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior
prazer, nobre Uder do Governo, Senador Virgrlio Távora.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - V, Ex• deve estar
reparando que assistimos ao seu discurso com atenção, c não o esta·
mos interrompendo.

imposto e tudo, era de 27 mil cruzeiros~ Vejamos, agora, o

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado.

caminhão, que representa o transporte no Brasil, já que a estrada-deferro está acabada. (; o que confessam os próprios dirigentes das
estradas-de-ferro. Será que é preciso voltar a quebrar os trens, lá nus
estações, para ver se aparecem as verbas? Pois se as verbas nilo
aparecerem, não vi\ o poder nem pagar os juros do dinheiro que estão
devendo. Esta é a declaração de quem dirige a estrada de ferro.
Entilo, o transporte, no Brasil, é mesmo o caminhão.

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Darei o aparte a
V. Ex• logo que terminar este meu raciocínio.
O que está acontecendo com o caminhão? Em 1973, custava 34
mil cruzeiros e a taxa que incidia sobre esse preço era de 22%. Pois
bem, esse caminhão está custando, hoje, 210 mil cruzeiros e paga só
de imposto, 46 mil e 200 cruzeiros. Entilo, hoje, somente o imposto
deste caminhão é quarenta e seis mil e duzentos cruzeiros, quando ele
custava trinta c quatro mil em 1973. E o mais grave, BO% desse povo
que compra caminhão não está podendo entrur com os 22%. Entuo,

O Sr. Vlrgilio Távora (ARENA -CE) - Infelizmente, de vez
em quando, somos forçados a quebrar essa regra, devido aos apartes
cntarinenses do eminente Senador Evelásio Vieira. Eminente
Senador, um discurso sério como o de V, Ex• tem que seguir uma
linha séria. Dizer, por exemplo, que o Governo não cobra imposto
do produto exportado, porque é multinacional? Multinacional é aqui
também. Nós precisamos, e muito, porque uma questilo vital,
rrucinl, i: do equilíbrio da balança comercial. Como esses nossos
produtos manufaturudos poderiam ter capacidade competitiva em
mercados estrangeiros se a eles não fossem dados os chamados
incentivos fiscais? ~ isso que o Governo faz, e muito bem. O mês
passado, o mês anterior ao passado também, com exportações
diminutas de café, produto básico da nossa pauta, foi mantido um
equilíbrio praticamente na ordem de grandeza de I bilhão de dólares
em importação e exportação devido, fundamentalmente, ao incre·
menta huvido nus nossus exportações manufaturadas. Nilo há
Governo nenhum que abra mão de tributos, se ele não tem uma
ro~züo fundamental puru fuzê·lo. Quando o tributo é dispensado ao
produto exportado, é paru dur capacidade competitiva a esse produ·

vi.\o pugur juros de finuncciru, por incrfvcl que pnreça, sobre tributo.

to. Acho que podemos divergir, mns colocundo, com toda a seric:·

De um Indo, o tributo, medieval; do outro, juros de financeira, juros
de agiota, juros proibidos por lei, e quem os cobrava unos passados
cru preso, mus hoje estilo oficiulizndos pelo Governo.
Sr, Prcsident~:, na minha terra, conheci mLiita gente cmprcstnn·
do dinheiro u 5%. Foram presos, perderam a saúde nu cudeiu, c, hoje,

dade, o problemn. Nua, por ser multinacional. A Ford por exemplo,
é tnnto multinucionnl quando vende uqui o produto internamente,
qunnto quando o fuz extcrnumente. A diferença é que nós não temos,
nindu, um udiamcnto que nos permita, em produtos munufuturados,
sem incentivos, competir no merendo internncionnl. E no diu em que

O Sr. Evehíslo VIeira (MDB - SC) aparte?

Permite V. Ex• um
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tivermos, o Governo nào abrirá mào de proventos de recursos tào
necessários para o seu combalido tesouro.
O Sr, Eveláslo Vieira (MDB aparte?

SC) -

Permite V, Ex• um

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Nobre Senador
Virg!lio Távora, na realidade, V. Ex• tem razão. Estou procurando
fazer um discurso objctivo, sério, alicerçado cm dados.
O Sr. Vlrgfllo Táma (ARENA -CE)- Está, c não estamos
interrompendo V. Ex•, a não ser quando aparece afirmação dessa
natureza.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Espero que o
Governo, realmente, atente para o problema. Os apartes do Senador
Evclásio Vieira silo daqueles aos quais S. Ex• não se pode furtar,
porque sente, na carne, o problema c quer transferi-lo para o discur·
so.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - SC) - Nilo sou eu que sinto,
mas os brasileiros. Está V. Ex• fazendo um discurso sério c estou
procurando dar apartes, também sérios. O que acabei de dar, por
exemplo, não foi rebatido pelo Líder da ARENA, o nobre Senador
Virg!lio Távora, que é a grande autoridade do Governo cm matéria
de Economia nesta Casa. Pois bem, não foi rebatido. S. Ex• concor·
da que, realmente, há os incentivos fiscias.
O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA - CE) - Concordo não,
Excelência. Eles existem. Nilo é negócio de concordar. Existem.
Quem nega que existem os incentivos fiscais?
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- Sr. Presidente, quero ter
o direito de terminar o meu aparte. Disse que há isenção no incentivo
fiscal, disse que há uma redução, um incentivo também no Imposto
sobre a Renda, disse que há juros subsidiários para os financia·
mcntos dessas empresas. Agora, veja V, Ex• que, enquanto o seu
companheiro cocstaduano do Rio Grande do Norte tem que
comprar um caminhão Mercedes Benz para transportar o leite, nós
entregamos para o norte-americano o mesmo caminhão com quase
uma redução de 50% no seu valor. Então, Senador Agcnor Maria,
pergunto à Casa: é justo um brasileiro sofrendo dificuldades, um
Pais ainda pobre, estar trabalhando, derramando o suor para o
desenvolvimento do rico? Nós, brasileiros, c subsidiando o norte·
americano, subsidiando outros povos industrializados? Politica
errada. A política económico-financeira do Governo Federal está
errada. Não dcvcrlamos ter provocado essa abertura para as exporta·
çõcs, quando não temos preços competitivos. Esta é a minha posi·
ção, cm defesa da Nação brasileira. Espero que o eminente Lldcr da
ARENA c do Governo contradite o que estamos a dizer.
O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA Senador permitir, se contradiz.

CE) -

Se o eminente

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Vou permitir.
Senador Evclásio Vieira, muito grato a V. Ex•. O colorido de
suas palavras traz ao meu humilde pronunciamento um apoio real·
mente oportuno.
V, Ex• diz muito bem. Ocorre-me o caso do açúcar. Por incrlvcl
que pareça, somos hoje, em 1977, o maior produtor de açúcar do
mundo. Até 1975, o maior produtor era a Rússia, o Brasil estava cm
segundo lugar; cm terceiro lugar, os Estados Unidos; cm quarto
lugar, n lndia, ficando Cuba cm quinto lugar.
Àquela época, cm 1975, o açúcar custava Cr$ 2,20 o quilo. Pois
bem, passamos a produzir mais açúcar e assim alcançamos, rcalmcn·
te, n suprcmucia, Pussumos para o primeiro lugar.
Pois bem: o nçúcar passou pura Cr$ 5,20. Aumentamos u pro·
duçilo c encarecemos o açúcar. E o mais grave, enquanto o nosso as·
saluriado está pagando, apesar de sermos os maiores produtores do
mundo, o açúcar u CrS 5,20, e isso quando pode ir uo supermercado,
pois na mnioria das vezes não vai, compra nu bodega da esquina,
pois licu melhor do que tomur um carro puru ir uo supermercado, e,
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comprando na bodega du esquina do bairro, vai a Cr$ 6,00 o quilo,
estamos exportando esse mesmo açúcar à razão de Cr$ 2,50 o quilo.
Isso é grave - volto a frisar- c grave porque o poder aquisitivo do
nosso assalariado nilo lhe oferece oportunidade de pagar esse quilo
de açúcar a CrS 5,20. Lã, no exterior, sim. Lá, eles têm o poder aquisitivo para pagar, talvez, os CrS 5,20 que o nosso assalariado está pagando, No entanto, a situação é contrária: pagamos Cr$ 5,20, com
poder aquisitivo baixíssimo, cm razão de uma politica de salário de
contenção, c exportamos, sendo o maior produtor de açúcar do mun·
do, a Cr$ 2,50. Segundo estou informado pelo próprio IAA, o açúcar nos está custando trezentos c trinta dólares n tonelada, c estamos
vendendo esse mesmo açúcar na base de cento c setenta dólares.
Ora, solicitei um levantamento. O açúcar custava, cm 1974, quinhentos c setenta c oito dólares; cm 1975, seiscentos c oito dólares;
cm 1976, baixou para duzentos c cinqUenta dólares; pedi os dados de
1977, c nilo me quiseram fornecer, porque está cm cento c setenta.
Por que o açúcar, cm 1974, foi a quinhentos c setenta c oito dólares;
cm 1975, seiscentos c oito dólares; cm 1976, duzentos c cinqUenta dólares c, cm 1977, está por cento c setenta dólares, se não precisamos
de excedente do produto para exportá-lo?
Estão produzindo muita beterraba na Europa. O Mercado Comum Europeu não quer açúcar. Então, nilo vamos transformar nossa cana cm açúcar. Vamos transformá-la cm álcool, porque este consumimos aqui, no Brasil, adicionado à gasolina. Por que não
transformar essa cana cm álcool, se o álcool fica a 4 cruzeiros c 70
centavos o litro c pelo litro de gasolina estamos pagando 6 cruzeiros
c 30 centavos? Fariam os economia de divisas, fariam os economia de
frete. Se a gasolina custa 6 cruzeiros c 30 centavos c se se adiciona
álcool, de 4 cruzeiros c 70 centavos, o frete vai ficar mais barato, con·
scqUcntcmcntc a vida vai baratear. Mas não. Vamos vender mais açúcar, e cada vez mais por menor preço. Nilo tem lógica.
O Sr. VIrgUlo Távora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra·
zcr, Senador Virgllio Távora.
O Sr, VIrgUlo Távora (ARENA- CE)- Em primeiro lugarpara não perder a oportunidade da sua pergunta - sabe V. Ex• o
equivalente cm milhões de sacas de açúcar que o Governo mandou
esse ano cortar na produção para transformar cm álcool? Apenas 12
milhões. Vai ao encontro daquilo que V. Ex• está dizendo. Neste
ponto, permitir-nos-íamos, rapidamente, vir cm socorro uo pregão
feito pelo eminente Senador por Santa Catarina. O Brasil não é auto·
suficiente. O Brasil precisa importar petróleo, o Brasil precisa impor·
tar os insumos básicos, seja dos não-ferrosos, seja dos plásticos, seja
cimento, seja fósforo, sejam os produtos siderúrgicos, dos quais ain·
da não somos auto-suficientes. Matéria absolutamente pacifica. Para
que tal proceda, ele precisa ter uma contrapartida de exportação. (; a
ruzilo pela qual o Governo incentiva ao máximo essas exportações.
Ninguém exporta pelo desejo apenas de exportar. Ninguém vai dei·
xar de receber aqueles recursos que, se no mercado interno aplicado
a mercadorias, o Tesouro teria apenas pelo desejo de mostrar uma
bela cifra de exportação. Se exporta pela necessidade urgente que se
tem de uma balança comercial equilibrada. No dia cm que tivermos
petróleo cm quantidade, no dia cm que esses insumos básicos, seja
dos nilo-ferrosos, seja dos produtos siderúrgicos, seja do enxofre, se·
ja dos defensivos, seja dos fertilizantes, citando apenas os mais
importantes, no dia cm que tivermos todos esses insumos básicos
produzidos no nosso Pais, em termos de auto-suficiência ou pró·
ximos da auto-suficiência, não teremos essa necessidade til o premen·
te, tão aguda de exportar. Exportar, hoje, para nós é uma questão
vital. Dizem, é porque voltamos puru o mercado de exportação.
Graças a Deus! lmngine V. Ex•, com u crise do petróleo, se nilo tivés·
sem os aberto o nosso modelo para a exportação, se estivéssemos nu·
quele patamar de um bilhilo c meio de dólnres, que era o máximo
atingido uté' 1964-1965? Onde cstarlumos? Estl1vumos exportando
menos du metade do que se gastava com o petróleo. Isso é que estú
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apresentado sem demagogia, sem eloqUência mcil, é o que é apresen·
tndo como a verdade. Oxalú nosso programas de auto-suficiência
nesses insumos básicos, de menor dependência de bens de capital, já
estejam dando frutos. A! ficaríamos menos dependentes dessa neces·
sidnde premente, dessa exportação. Enquanto isso nilo houver, não
há milagre que permita este País ir para adiante sem fazer um apelo
violento à exportação, porque não há mercado interno nenhum que
vá produzir dólar.

Esta é a realidade de um negócio que fiz. Primeiro, porque preci·
sava comprar uma casa cm Natal, pois nilo tenho casa própria naque·
la cidade. Segundo, pura tomar conhecimento do problema da casa
própria, que veio, realmente, pura dar oportunidade àqueles que niio
têm casa no Brasil, de possuirem a sua casa. Pois bem, a realidade
daqueles que poderiam comprar a casa própria é esta: a maioria niio
vai poder pagar, porque a prestação sobe mais do que o aumento do

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Virgflio
Távora, absolutamente não estou com demagogia ...

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC}- V. Ex• me permite um
aparte?

O Sr. VirgUlo Tâvora (ARENA- CE)- Nilo disse demagogia
de V. Ex• Disse demagogia do lado de cá. Nilo nos estávamos
referindo à demagogia de V. Ex• Não faça este mal juizo do seu colega.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer.

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado,
Senador. Vou-lhe dar um crédito, porque a semana passada V. Ex•
nilo estava aqui, e eu falei sobre o problema da casa própria.
Comprei, no mós de.setembro do ano passado, uma casa própria. Não tinha um:i casa em Natal. Na ocasião, disseram-me que os
juros mais baratos eram os da Caixa Económica.
Então, fui à Caixa Económica Federal e comprei uma casa pelo
sistema do BNH. Queria possuir uma casa. Comprei-a por
CrS 475.000,00, prestação de CrS 7.463. Nove meses depois esta
prestação estava em Cr$ 9.890,00.
Nilo vou ser Senador a vida toda. Tenho a impressão de que vou
ter apenas este mandato.
O Sr. Virgnio Tâvora (ARENA - CE} - Seria uma injustiça
do povo potiguar.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN}- Fui à Caixa Econô·
mica, em Natal, quando completou um ano. Pedi fizessem as contas
dessa casa até 1982, porque cm 1983 não serei mais Senador, voltarei
a ser o agricultor que sempre fui. Pedi fizessem as contas baseadas no
índice de i976, levando-se cm consideração que a inflação não au·
menta nem diminui. Fizeram.

su1ário.

O Sr. Vlrgfiio Távora (ARENA - CE) - Depois do Senador
Evclásio Vieira, V. Ex• nos conceda o aparte, por favor.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com prazer.
O Sr. Eveilisio Vieira (MDB- SC}- Nós compreendemos que
o Governo está procurando, agora, exportar, de qualquer maneira,
mas nua encontramos u justificativa. Se o Governo niio tivesse lan·
çado mão de um volume tão grande de empréstimos externos, não
tanto para a indústria básica, para a infra-estrutura brasileira, para a
agropecuária, mas, muito, para construir rodovias na Amazônia,
púra construir a Ponte Rio-Nitcrói, p'ara construir a rodovia dos
Imigrantes- o Governo de São Paulo- para outras obras que não
apresentam reproduçilo imediata, mas, sim, a longo prazo. Se o
Governo não tivesse incentivado, induzido as indústrias brasileiras a
buscarem empréstimos externos para importar máquinas e equipa·
mcntos, para produzir bens duráveis, produtos sofisticados, nós nl!o
estaríamos, hoje, com uma divida externa da ordem de 30 bilhões de
dólares- c deveremos chegar a 60 bilhões, dentro de 8 anos, porque
não estamos tendo condições de pagar nem as amortizações nem os
juros, pois estamos contraindo novos empréstimos. Se o Governo
tivesse agido com sabedoria, desenvolvendo a agropccuâria, bus·
cando mais produtividade nas nossas safras, para ter preços compc·
titivos, se tivesse melhorado a infra-estrutura, criado sistema de
comercialização, nessa ârea, o Brasil não estaria nessa situação. Hoje
cu entendo; chegando a uma divida de 30 bilhões de dólares, temos
que exportar, a qualquer preço, com o sacrifício dos brasileiros, c
isso pelo erro, pela falta de visão do Governo Federal, Senador Age•
nor Maria.

Senador Virgílio Távora, a prestação que era, cm 1976, de
Cr$ 1.463,00, da casa própria, comprada através da Caixa Econô·
mica, com juros cómodos, módicos, ficou na seguinte situaçiio: cm
1982 essa prestação será de 49 mil 124 cruzeiros; o saldo devedor du
O SR. AGENOR Mo4.RIA (MDB - RN) -Senador Virgílio
casa, que foi de 475 mi cruzeiros, estará aproximadamente em 3
milhões. Por quê? Porque há uma correção trimestral para jogar o Távora, permita que o Senador Evandro Carreira fale c, logo a sejuro cm cima do capital que vai representar o saldo devedor; há uma guir, darei o aparte a V. Ex•
prestação anual logo após o aumento do salário. 60 dias depois do
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM}- Nobre Senador, u
aumento do salário aumenta a prestação da casa. A prestação da exigUidade do tempo exige que o nosso aparte seja breve. Mas é pre·
casa, neste ano, aumentou 37%, O meu subsidio, aqui, só aumentou ciso que se diga, que se ressalte o mérito do seu discurso, porque o en·
30%, No entanto, a prestação da casa aumentou 37%. Quando jun· foque dado provocou, da parte do Senador Evelásio Vieira, um
tada a prestação com o aumento dos juros c a corrcção, ai o custo do aparte importnntlssimo. Nobre Senador Agcnor Maria, chamou
dinheiro é de 53%.
nossa atenção o seu discurso, o aparte referido c o contra-aparte do
Então, não há sentido que um assalariado, seja ele qual for, tcn· nobre Senador Virgílio Távora, para um enfoque que nos parecia
do um aumento anual de 30% u 40%, suportar custo do dinheiro que assim anuviado. Veio à bailn o problema das exportações. Prestemos
vai a 53%, quando esse assalariado compra uma casa pela Caixa Eco- utcnçilo ao que o Senador Evcl!ISio Vieira enfocou muito bem: esta·
nómica. Se comprar através de outras caixas de poupança,· os juros mos exportando com o sacrificio do suor, lâgrimas e o sangue do
suo ainda maiores, porque essas caixas cobram juros mais altos. Esta povo brusileiro. Isso não se justifica; está errado! Para mantermos
i: u posição da casu própria que cu comprei: em setembro do ano pus· uma balança de pagamentos, paru sustentarmos um equilibrio
sudo, custou-meu quantia de 475 mil cruzeiros. Puguei, nus 12 presta· comercial exterior, estamos sangrando o povo brasileiro. E, como
ções, 97 mil e SOO cruzeiros. O saldo devedor agora, cm setembro, disse muito bem o Senador Evclúsio Vieira, il custa de incentivos fis·
estava em 630 mil cruzeiros. E o funcionário da Caixa me disse: cais, de isenções de impostos, de toda a sorte de juros subsidiados.
"Scnudor, se o Senhor quiser pugur esta casa até outubro ela estará Isto é um crime contru a Pfttria. Nós não podemos sustentar essa
com um saldo devedor de aproximadamente 710 mil cruzeiros". E politica de exportação, porque nua temos condições competitivas.
perguntei: por quê? E ele respondeu: "Porque elevou-se pura 630 mil preciso que se entenda isso: nilo podemos competir, não podemos
cruzeiros ugorn cm julho; passados ug:osto e setembro, ela sofrer{a exportar ii custa do suor, do sangue c das lágrimus do povo brusi·
unm outna correçào cm outubro, e vui puru 730 mil cruzeiros. De 3 !c iro. Que rolfticu exterior cconõmicu é cssu que mantém umn bnlan·
em 3 meses u correção é foi tu, c o suldo devedor vai uumentnndo. O Çll comcrciul à custa do stmguc do povo? Estft provado com o seu dis·
Senhor se apresse, se rculmente quer comprar u cusa, porque, se curso, nobre Senador, que o povo está sendo extorquido, Exporta·
mos ti custa dessas isenções. Entuo, isso está errado. Nilo podemos
dernorur muito, não tcr{l condições de quit{l·lu."

e
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continuar nesta politica, Isto é importante que se frise. E V. Ex•
trouxe esse cnfoque novo, que tem que ser ressaltado por todos nós.
Nós estamos sustentando o exterior, c inclusive subsidiando a
compra de matérias-primas de que não precisamos, como o trigo c
outras. A politica energética nossa, agora, com 10 bilhões para as
usinas nucleares, quando nós podlnmos desenvolver, com esse
dinheiro, o nosso potencial hidrclétrico e nos libertarmos do petróleo. Nós não precisamos de energia nuclear, nós precisamos é de
energia hidrclétricn, que temos em abundância. Muito obrigado, no·
bre Senador.
O SR. ACENO R MARIA (MDB- RN)- Agradeço a V. Ex•
Cedo agora o aparte ao nobre Senador Virgllio Tâvora, com o maior
prazer, porque tenho a impressão de que S. Ex• vai levar esse
pronunciamento a quem de direito, porque, na realidade, o pro·
blema é da taxa tributâria, que incide sobre vclculos. um verdadeiro assalto à bolsa da classe média que compra carro, à bolsa do
próprio pobre que compra um caminhão. Porque, na realidade, esse
imposto í: um absurdo, Leio, no jornal:

e

"A recuperação norte-americana pode ser mantida atrn·
ví:s de um certe nos impostos a partir de ano que vem. Com
isso~ os consumidores teriam recursos para comprar mais."
Os Estados Unidos estão reconhecendo que têm que baixar os
impostos, para dar oportunidade de o peva comprar mais, um povo
que jã compra demais! Então, aqui no Brasil, a necessidade desse
corte dos impostos se faz muito mais presente c mais oportuna.
Ouço V, Ex•, Senador Virgllio Távora.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
são três a um, razão por que o aparte teria que ser mais longo, mas,
infelizmente, temos que nos retirar, c vamos deixar bem claro. Um,
dois, três como seria: número um: hã manifesto equivoco quando
aqui afirmado que a politica exterior cstâ errada, porque estamos
exportando à custa do suor do brasileiro e que, portanto, a politica
tem que ser outra ... Muito bem! Quem critica dâ uma solução. Como
-não estamos falando cm divida- importar- veja bem V, Ex•aqueles produtos bâsicos necessârios à vida desta Nação se não tivermos uma contrapartida de divisas senão igual, pelo menos da mesma
ordem de grandeza, obtida durante o ano considerado? Assim, veja
V. Ex• que nós exportamos independentemente do montante da dfvi·
da; essa já não é considerada! Jâ dissemos aqui, de outras vezes -e
infelizmente os nobres senadores que apartearam V. Ex• talvez não
estivessem presentes quando apresentamos as três etapas: inicialmen·
te, um equillbrio desejado da balança comercial; depois, um superav/1
de balança comercial que procurasse, tanto quanto passivei, neutra·
lizar o deficit da balança de serviços c, numa terceira etapa, temos,
então, um superavit -ar sim- da chamada conta-corrente, somató·
rio da balança de serviços c da balança comercial. Isso dissemos outro dia, antes de irmos a Sofia, Então, no que nos referirmos é à
necessidade fundamental que se tem de, ano a ano, importar aqueles
produtos que nós não possuimos. Antigamente, o petróleo estava a
US$ 2,50, o barril, hoje está a 12. Então, subiu muitrssimo. Os
produtos industiralizados, os bens de capitais dos quais somos tão
carentes c que estamos procurando, nesses programas de substituição de importação, tornarmo-nos deles menos dependentes, mais
independentes, estes, tambêm, quadruplicaram de preço. Então, se
nilo exportamos seria uma loucura completa, Quanto a esta divida
tão mnlsinuda c as reservas que ficaram, mercê da corajosa politica
de 1968 a 1973, ai do Brasil se não tivesse reservas à altura, no pata·
mar cm que elas foram encontradas pelo Governo Geisel, estarfamos
numa situaçilo ainda pior que a atual. Nós nos reservamos - c vai
nos desculpar, nobre Senudor, de termos de nos retirar, leremos o
discurso de V. Ex• através de Diário do Congresso- para, ou no fim
desta semana ou no começo de outru, nilo como resposta a V, Ex•,
mas em homenagem ao seu esforço, que consideramos honesto c
construtivo, contido nus apreciações que ora assistimos, ...
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Muito obrigado a
V. Ex•
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O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - ... trazer aqui, real·
mente, sem esconder dado algum, u situação do Brasil; e mostrare·
mos as outras alternativas, se os Senhores as têm, estudemo-las. Era
este o aparte que querlamos inserir, como número um. Quanto aos
itens dois e três, inrelizmente, o tempo não nos vai permitir, tecer
maiores considerações. Dirlumos que V. Ex• falaram em exporta·
ção, falaram imediatamente cm tributos e outros assuntos diferentes.
Mas, com relação aos outros dois itens, prometemos tambêm a
V. Ex•s trazer, aqui, os esclarecimentos necessários.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado a
V. Ex•

Mas, nobre Senador Virgllio Távora, tudo parte, realmente, do
problema da tributação e dos juros, que estilo extorquindo, que estilo
concorrendo demasiadamente para o empobrecimento do pobre que,
hoje, está mais miserável. Infelizmente, quem vive de salário, nesse
Pais, vive miseravelmente. E a classe média endividou-se. A casa da
classe média, hoje, é do BNH; com juros c custo do dinheiro à razão
de 53%. O carro ê da financeira. Esta é a grande realidade. Hoje, no
Brasil, 90% da classe média endividou-se. A casa - repito - é do
BNH, onde o custo do dinheiro, se for através da Caixa Económica,
é de 53% ao uno. Esta é a situação da classe média, endividada. O
carro é da financeira, em que o juro vai a 60 e até 70% ao ano. E nilo
entendo as finan~eiras, trabalhando com dinheiro do Banco Central,
emprestarem este dinheiro, através desse crediário, à razão de 60 e
70% ao ano.
Esta a grande realidade: de um lado, o problema dos juros que
está af, não é segredo, pois o juro das financeiras é escorchante.
Quem é que não sabe que, no Brasil de hoje, o juro das financeiras é
o juro medieval? Todo mundo sabe. Apenas, quero acordar o Gover·
no para a realidade: o povo está fatigado, o povo está cansado de
pagar, por um lado, tributos, a cada dia mais escorchante. Em verda·
de, o Governo não precisa subir os impostos, no Brasil. A taxa de
49% para o automóvel é uma taxa ad vaiorem: se hoje é 10, amanhã é
4,90; se amanhã é 100, é 49, se manhã é 100. é 490. A taxa ê aa
valarem, então, o Governo não precisa subir a taxa. Mas, num Pais
ióÍlacionário, onde a inflação é galopante, é lógico que o Governo,
sem subir a taxa, fez subir os impostos, de 1973 para 1977, mais de
1000%. A minha denúncia é esta: acordar o Governo para uma
realidade, Não sou de fazer um discurso polêmico, sou de trazer para
o Governo a lamentação do povo, aquele povo que me mandou para
esta Casa.
Sr, Presidente, vou encerrar. Agradeço a deferência da Mesa. E,
mais uma vez desta tribuna, honestamente, peço a Deus, que, na sua
bem-aventurança, ilumine a consciência do Governo para sentir que
o povo sofre, e sofre por quê? Porque a sociedade de hoje está mais
injusta. Nilo busco uma sociedade justa, mas busco uma sociedade
menos injusta. E é necessário encontrarmos os caminhos onde possa·
mos dialogar e conseguir um elo, um modus vivendi, enfim, entre o
capital e o trabalho, pois o capital tem tudo e o trabalho não tem
nada, uma filosofia de Governo que nüo pode e não deve conti·
nuar, onde a supremacia, o maior patamar é: o financeiro impondo~
se ao cconômico. Com isso, vârias centenas de pessoas, que tem
economicamente uma situação privilegiada, mas estão à porta do
banco, tomando dinheiro emprestado a juros altos, para manter o
seu património, estilo essas pessoas, a cada dia que passa, trabalhando, sujeitos u perder o que têm.

e

E preciso, portanto, modificar essa filosofia e encontrar, Sr.
Presidente c Srs. Senadores, um modus vivendi - repito - entre o
capital e o trabalho. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lu Rocque)- Concedo a
pulavru ao nobre Senador Evelásio Vieira.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em pronunciamento recente (Diário tio Congresso Nacional de
28 de setembro de 1977), observávamos, de acordo com informuçilo
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obtida junto ao Ministério úu Indústria e do Comércio, que, de toda
a capacidade de produção adicional dos projetes de destilarias,
enquadradas no Programa Nacional do Álcool, a utilização da
mandioca como matéria·prima nilo ia além dos 8,7 por cento.
A matéria·primu predominante dentro do PROÁLCOOL, devi·
do a terem sido resolvidos já h!t bastante tempo os problemas técnicos fundamentais relntivos à sua utilizuçi!o, é a cana-de-açúcar, com
uma participação da ordem de 91 por cento.
O percentual restante é ocupado pelo babuçu.
Ressaltávamos na oportunidade - pura o que nos socorremos
da opinião de técnicos oficiais a respeito - que essa purtícípaçilo
poderia ser elevada, sobretudo pela inclusão de áreas produtoras
tradicionais, porém dinümicus, capuzes por isso de atender a uma
demanda crescente, dentro das otimistas projcções do
PROÁLCOOL. Citávamos, então, Santa Catarina como exemplo.
Retornamos ao tema, Sr. Presidente. t:: nosso objctivo visualizar
o PROÂLCOOL dentro de Santa Catarina, estudando o que jú se
planejou e, na medida do possível, propor novas alternativas.
Das 141 destilarias do Programa Nacional do Álcool, distribuídas por todo o País, uma apenas está localizada cm territOrio cata·
ríncnse. Sugestivamente, porém, i: umu das seis, dentre o total, que
utilizarão mandioca como rnati:ria-primu básica.
Está situada numa regiilo em que, de há muito, é tradicional o
cultivo de mandioca. O Litoral Sul produziu, em 1975, 22 por cento
da mandioca obtida cm solos catarinenses.
O porte dessa destilaria i: para uma produçüo diária da ordem
de 120 mil litros de álcool, totalizando, num ano, 38,4 milhões de
litros.
Desejo lembrar à Casa que defendemos, como forma de conciliar dois dos objetivos centrais do PROÂLCOOL - redistribuição
de rendas e minimização dos custos de transportes- o instalaçi!o de
minidestilarias, comportando uma produção diária em torno de 10 a
15 mil litros de álcool.
Mas, isso não invalida o apoio que prestamos à destilaria que deve-se instalar no litoral sul de Santa Catarina. Há que ter em conta,
cm primeiro lugar, um aspecto de suma importüncia na minimização
dos custos de transporte, qual seja o relativo à proporção da mistura.
Consideremos essa proporção como sendo da ordem de 10%,
em 1980.
No estudo Problemas de Energia no Brasil, publicação do Insti·
tuto de Pesquisas, Estudos e Assessoria do Congresso - IPEAC -.
o engenheiro-agrônomo José Gomes da Silva, discutindo o problema
do álcool etnico como combustível, observou o seguinte:
"Numa mistura de apenas 10%, um veículo que transportasse combustível líquido poderia voltar carregado com
úlcool·motor suficiente paro misturar 9 vezes o volume de
combustível transportado nn viagem de ida, o que permitiria
flexibilizar um pouco a locnlizaçi\o das Destilarias Autó·
nomas",
Por outro Indo, a Secretaria da Agricultura do Estado de
Suo Paulo, em sub~tancioso relatório (Subsídios 11 implan·
taçuo da indústria produtora de úlcool carburante, outubro
de 1975), previu um consumo anual de gasolina, no Estado
de Santn Catnrinu, em 1980, cm torno de 409,2 milhões de
litros.
No entanto, esse mesmo estudo admitiu uma proporçi\o
de mistura de 20 por cento de ólcool à gnsolino.
Dessa formu,jlt em 1980, o Estudo de Santa Catarina es.
tnria necessitando de umu produçuo nnuul em úlcool em tor·
no de 92 milhões de litros, valor que excede, em muito, à
produçil<l estimudu, num idêntico período, puro n destílnrin
do Litoral Sul do território cuturinense.
N~o rC'tu nenhu0111 dúvid11, Sr. Presidente, quanto no
fnto de ser mnis vantajoso pnm o Pnís umn proporção mLlior
de rnisturn de tllcool ll gasolina, pois isto signilicu utingir o
primeiro dos objetivo~ do Programa Nacional do Álcool, exa·
tllmente a economin de divisus.
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Além disso, outros efeitos, já de ordem interna, poderão
também ser alcançados, como incentivo ao aumento da renda regional, bctn assim elevação do emprego rural, enfim um dos mecanismos mais eficientes para reter o homem no campo, evitando a migração sem grandes perspectivas para os grandes centros.
Neste ponto, acreditamos ser oportuno introduzir outras informações relativas à cultura da mandioca no Estado de Santa Catarina.
Assim, 28 por cento da produção caturinense de mandioca está
localizada no Alto e Médio Vale do ltajaí.
Essa mesmo área, segundo levantamento do ACARESC, apre·
senta um potencial de cxpansi!o produtiva, cm termos desse produto
da ordem de I milhilo e 580 mil toneladas ao ano, o que represento
agregar 87.789 hectares à produção.
Dessa forma as condições estruturais necessárias à instalação de
uma destilaria para a produção de álcool existe, sendo que jú foram
realizados estudos técnicos nesse sentido.
Ampliando u úrea cultivada de mandioca na região cm 5.800
hectares, portanto apenas uma proporção do potencial previsto,
seria possível instalar no Alto c Médio Vale do ltajaí uma destilaria
para produzir 60 mil litro~ diários de álcool anidro.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, diversos objctivos es·
tariam sendo atingidos no mesmo tempo, dentre eles o de apressar o
aumento da mistura de álcool à gasolina, no sentido de poupar divisàs reduzindo a dependência do País ao exterior, sem elevação do
endividamento externo brasileiro, já em si excessivo.
Esta sugestão nos parece coerente com o nosso objetivo, que
tem sido o de apressar o Programa Nacional do Álcool, internalizan·
do a produção de combustível, de forma a gerar riquezas nas diversas regiões brasileiras que possuem condições para tanto.
Esse aumento da riqueza pode ser obtido a partir da produção
agrícola, pela participação do pequeno produtor, que além da tradição no cultivo da mandioca e outras matérias-primas, prec1sa ser
incentivado, a fim de que a renda nacional cresça c sobretudo seja
distribuída mais equanimemente.
Essas duas usinas em Sunte Catarina, uma no Litoral Sul e outra no Alvo Vale do ltajai irão permitir- é oportuno reafirmar uma
série de valiosos objctivos, tais como: melhor distribuição de renda
interna, melhoria da qualidade de vida no campo, redução da taxa de
crescimento dos nossos centros urbanos, redução dos investimentos
de infra-estrutura nas grandes cidades, redução do índice de poluição, diminuição da procura de emprego nas metrópolis, maior demanda de bens de capital, agregação de nova fronteira agrícola, desconcentração espacial da produção de combustível, preço menor do
álcool ao consumidor pela redução do seu transporte, etc.
Sugerindo a impluntaçilo de duas usinas em Santa Catarina oito
estamos defendendo apenas o justo interesse do Estado que tenho o
honra de representar nesta Cosa, mas pugnando na defesa do próprio interesse nacional.
Urge, pois, o Governo acelerar a implantação do Plano Nacional do Álcool.
Vamos deixar de lado a timidez com que vem sendo tratado
tão importante e fundnmental projeto, pussunno para uma açilo
rilpida c objetiva, do contrário estaremos dentro de 8 unos com um
endividamento externo superior a 60 bilhões de dólares, porque a
importnçào do petróleo nos levará nessa terrível situação.
Esta é mais uma contribuiçilo patriótica ne nossa parte.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- V, Ex• permite um aparte?
O SR. EVEI.ÁSlO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço o nobre
Senndor Agenor Maria.
O Sr, Agenor Marlu (MDB- RN)- Senador Evelúsio Vieira,
conheço umn região no Nordeste denominada Serra de Santana. ~
umn serra pródiga, de alta produtividade de mnndiocn. No entanto,
umn grande parte da produçõo de mandioca destu serra estlt dando a
mundíocu uo gudo porque inl'elizmcntc, pura tnmsformur n num~
diocu cm rarinhu, o minirundiltrio se obriga a pagar uma congu uo
dono da cnsa de farinha. O transporte dn mandioca até u casa de
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farinha, a conga pagu ao dono da casa de farinha, o imposto que vui
a 17,5%, sobrecarregando u farinha, n~o oferecem condições 110
p\untador de mandioca de uma rentabilidade i\ altura do seu traba·
lho. O projeto que V. Ex• apresenta para a mandioca é uma opção
para aqueles que, tendo realmente alta produtividade de mandioca,
não abandonem o plantio dela. Porque a terra é: como as criaturas,
ela tem vocação. As pessoas têm vocação para ser médicos, outras
para serem advogados, politicas e, como polfticos, sofrer, muitas das
vezes, pontapés de todos os lados, mas tudo é uma questão de vaca·
çüo. A terra também tem a sua vocação. Uma terra produz bem o mi·
lho, outra produz bem a soja, outras terras produzem bem a
mandioca. Ent~o. seria importante, aproveitando-se o que V, Ex•
está dizendo, o Governo encarar a produção de mandioca para a
fabricaç~o de álcool, dando oportunidade àquelas terras que têm a
vocação para desenvolver a produção de mandioca de continuar,
realmente, a produzir a mandioca. E não deixar o que vem aconte·
cendo nessa área que conheço da Serra de Santana, onde a terra, real·
mente, tem a vocaç~o extraordinária, é: de alta produtividade, mas o
povo a está abandonando porque, infelizmente, a alta produtividade
da mandioca não ajuda, porque o preço da farinha - para que
V. Ex•, Senador Evelásio Vieira, tenha uma idéia- o preço da fari·
nha, hoje, na Serra de Santana é o mesmo de quatro anos passados.
De forma que há um desestimulo completo naqué:la área onde, real·
mente, a terra tem a vocação para o desenvolvimento da mandioca.
Congratulo-me com V. Ex• e oxalá que o Governo atente para o dis·
curso que está fazendo tão oportunamente, na tarde de hoje. Muito
obrigado.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Presta V. Ex•
uma esplêndida colaboração às considerações que estamos fazendo
no sentido de chamar a atenção para o Governo acelerar a implanta·
ção do Projeto Nacional do Álcool.
Veju V. Ex• que, hã pouco, estabeleclamos interessante e valia·
so debate com o Lider da ARENA, Senador Virgilio Távora, em que
ele tem posições completamente distintas de nós outros. Dirigir é: ter
perspectiva, é enxergar na curva. Tínhamos que saber que mais cedo
ou mais tarde haveria escassez de petróleo, porque é uma riqueza
não renovável. Deveríamos, então, partir para a exploração das nos·
sas potencialidades nesse setor, desenvolvendo a energia hidráulica,
aproveitar essas terras abundantes, com esse sol maravilhoso, esse
clima espetacular e desenvolver a cultura canavieira para dali extrair·
mos o âlcool da cana. Aproveitar, no mesmo sentido, a mandioca e o
babaçu,
Se nós, há vinte anos, tivéssemos despertado e iniciado um
processo nesse sentido, provavelmente, hoje, o consumo, a importa·
çào do petróleo seria até: inexistente, ou se tivéssemos importando,
seria em um valor reduzido. Mas não, ficamos insistindo na importa·
çào do petróleo para queimar gasolina, queimar óleo e outros derivados que não temos. Explodiu, em 1973, o preço do petróleo e o
Governo ainda não despertou para as suas potencialidades internas.
Só mesmo em 1975 é que veio a elaborar o Projeto Nacional do
Álcool, que anunciou à Nação, mas não estâ executando com u
urgência necessária e o endividamento externo vai aumentando, pelo
crescimento das importações necessárias do petróleo.
O Sr. Agenor Maria (MDB aparte, nobre Senador

RN) - V. Ex• permite um

Outubro de 1977

um pais continental com vocação agrícola, com todos os climns.
Estamos nesta situação, infelizmente, porque jogaram a agriculturn à
suu próprio sorte. Até hoje, não foi feito nenhum projeto com
objetividade paru a agricultura, neste País. Em 1964, o inolvidável ex·
Presidente Castello Branco, com n sua visão de estadista, decretou
uma politica fundiária séria, aprovou o Estatuto da Terra, a 30 de
novembro de \964, através da Lei n• 4.505. Esta lei veio pura resolver
o problema da ugricultura brasileira. Pois bem, o diploma legal tem
treze anos, o Governo dispõe de todo instrumental jurídico para
executar a reforma agrária brasileira. O Governo tem forca, porque
n crise do Brasil não é: a crise de força -a crise pode ser econômica,
financeira, mas de poder, não -O Governo tem força, tem poder
pura fazer o que bem entende, tem força como tinha D. Pedro I,
como tinhn D, Pedro 1!, mas não executa a reforma agrária, que
nasceu da própria Revolução, porque não quer. E enquanto não
resolver o problema da reforma agrária do Brasil não vai resolver o
problema da agricultura nacional. E sendo o Brnsil um pais de vocação eminentemente agrícola, sem uma estrutura agrária, sem uma
justiça agrâria, jamais terá uma agricultura à altura das necessidades
do Pais. Congratulo-me com V, Ex• e acredito que mesmo na ausên·
cia da ARENA, estamos aqui cumprindo com a nossa obrigação que
é trazer para este Poder, e atraví:s dele, ns aspirações maiores do
povo brasileiro. Muito obrigado.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Sou muito grato a
mais essa colaboração oportuna, intercssnnte, objetiva e muito
válida.
O Sr. E•andro Carreira (MDB- AM)- Permite V, Ex• um
npurre?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) -Ouço o Senador
Evandro Carreira, representante do Amazonas.
O Sr. E•andro Cnrrelra (MDB- AM)- Nobre Senador Evelâsio Vieira, a teoria organicista do Estado tem sido muito combatida.
Mas a verdnde é que ela ainda não foi posta por terra. Ela ainda
Prevalece, a similitude que há entre o Estado e um organismo ani·
mal, como eles se comportam. A energia 1: fundamental no Estudo,
no funcionamento da Nação, assim como a seiva e a circulação
sangUínea silo fundamentais e importantes em qualquer organismo
vivo. Estou com o Senador Agenor Muria, o problemn da Reforma
Agrária também é fundamental, mas é uma prioridade subseqUente à
energética. A energia(: fundamental porque sem elu não há movimento. sem ela, u Nação não pode desenvolver-se, não pode nrticular·sc,
como nenhum orgunismo vivo pode sobreviver sem sangue ou sem
seiva. Aceito a afirmação de que o erro vem de longa data. Antcce·
deu à Revolução de 1964, quando se enfocou a solução do nosso
Problema na perspectiva do rodoviarismo, com base na energia
Oriunda do petróleo. Mas, nobre Senador, a grande culpa da RevoluÇi\o de 1964 se situa no fato de ela ter proposto uma revolução. Ela
Veio com o nome de revolução para modificar, para revolucionar,
Partt revolver e equacionar a problemática brasileira. Ora, é termo
imprescindível, no equacionamento dessa problemática, o fntor
energia. I! fundamentul. Nilo se pode prescindir desse termo, desse
elemento, E a Revolução não tomou nenhuma posição,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Acelerou,

O Sr. Evnndro Carreira (MDB- AM)- Exatamentc, embar·
cou no mesmo andor do rodoviarismo de Juscelino Kubitschek:
abrir estradas parn gustur mais petróleo, fabricar automóvel para
O Sr. Agonor Maria (MDB- RN)- Senador Evelúsio Vieira, Bastar mais petróleo, que não tínhamos. Vejam como é importante
V. Ex• tem total mzão. Infelizmente, a ARENA saiu dn plenário, css<t angulução do problema. Como 1: que se fundamenta a cir·
não sei porque. Nilo quer debater os problemas deste imenso Pnls, culucão de riquezus de um puls com base numa cnergiu que ele não
não quer viver conosco, do MDB, os graves problemas, Nilo debute· h:m? 1': u mesma coisu que cu, no meu Amazonas, pretender ir pura u
mos aqui os problemus ideológicos, os problemas partidários. O se\v<t c, sabendo que tenho de cozer os ulimentos, levar um fogão
prnblemu é do povo. A ARENA. infelizmente, ubundonu n plenário eli:trico. Se não existe cnergiu elétricu no interior du selva, tenho que
e nos deixa uqui num mnnólogo, quando desejávamos um diú\ogo. A levur i: um fogão 11 \enhtt, mesmo porque o que se tem llt 1: mudeirn.
ugriculturn é perene, ctu se renova u cudu ano. O minério ~c exuure, Vej<tm como i: importante nos debruçurmos sobre esse aspecto du
se ncuhn, mus u ngriculturu, n~o. Elu se renovu 11 cudn uno. O Rrnsil é problcm!ttieu hrasilcim. Nilo houve- nem untes ou depois du Rc·
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Com prazer,
1obre Senador Agenor Maria,
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voluçilo- um estrategista, um estadista de alta envergadura que vi·
sualiznsse esse termo da equação brasileira, o termo energia com fun·
dnmento naquilo que nilo tínhamos, petróleo. A alegnçilo é a
seguinte: o petróleo, à época, como argumentou o ilustre Senador
Virgílio Távora, custava dois dólares o barril de I59 litros e jamais se
poderia antever um aumento nstronõmico, Eu contesto, nobre
Senador, Desde que foi criado o Estado de Israel, cm 1948, qualquer
estadista, por mais medfocre que fosse, tinha que ter uma visão pano·
ràmicn do problema energético mundial c teria que vaticinar, teria
que prognosticar que, mais cedo ou mais tarde, os llrabes usariam o
petróleo como arma, porque o Estado de lsrael iria provocar um
foco de atrito no Oriente Médio. Isso é um raciocínio primllrio, ele·
mentar. Nobre Senador, perdoe estar-me alongando no aparte, mas
é porque V. Ex• traz à lume tema da maior gravidade, da maior im·
portância que os pseudos economistas até hoje ainda não abor·
daram. Vejo falar-se muito na problemática nacional, mas ninguém
teve a coragem de acusar os estadistas brasileiros, antes da Revolução c depois da Revolução, que não visualizaram esse aspecto do
problema. Já em 1948, qualquer estadista de visão ampla, de olhos
aquilinos poderia antever que os árabes, mais tarde ou mais
cedo, usariam o petróleo como arma. Mas vamos mais ·adiante,
Começaram as escaramuças, que já vinham ocorrendo c que sempre
ocorreram, desde que Abraão saiu da Cidade de Ur, na confluência
dos rios Eufrates com o Tigre que formavam a velha Mesopotâmia, e
foi à procura de Canaã, desde aquela época que jã se diglndinm
hebreus, cananeus, filisteus, moabitas, c outras tribos ali residentes,
Então, essa guerra í: uma guerra sagrada, uma guerra mlstica, ê uma
guerra religiosa que se arrasta por oito mil anos. Os judeus foram ex·
pulsos pelo fenômeno chamado diáspora, 70 anos após o nascimento
de Cristo, pelo Imperador Tito, que, desde então, vem sonhando
com o E:stado de Israel. E conseguiram-no em !948, Mas, assim
mesmo, os estadistas brasileiros não acreditavam. Veio 1967, Os
israelenses inflingiram uma derrota terrfvel nos árabes, na Guerra
dos Seis Dias, quando tomaram vastos terrenos, avançaram pelo
Sinai, c se expandiram. Já ai, nobre Senador, não havia a menor
dúvida; a partir de 1967 qualquer estadista de quintal, adivinharia
que os árabes usariam o petróleo como arma, mais cedo ou mais
tarde. Mas, assim mesmo, os nossos responsáveis não tomaram uma
atitude c continuaram pensando que o petróleo ficaria na base de
dois dólares o barril. Que comportamento pueril, infantil, sem
nenhuma perspectiva, sem nenhuma angulação geopolítica. Mas,
admitamos: seria exigir que os nossos estadistas fossem um pouco
além da mediocridade, Mas, nobre Senador, eles ficaram aquém da
ll)ediocridnde, a partir de 1973, pois, em 1973, n Guerra de Yon
Kippur foi deflagrada e os árabes imediatamente disseram, no perdê·
la, que usariam o petróleo como arma. A OPEP já existe há mais de
15 anos, tentanto organizar os árabes, portanto, logo cmpós 1948.
Pois bem, assim mesmo o Brasil continuou sem nenhuma provi·
dência no sentido de arranjar um sucedâneo, um substituto para a
seiva, para o sangue da Nação brasileira, para que n circulação das
nossas riquezas acontecesse sem precisar de petróleo. As nossas
hidroclétricns não foram cuidadas, o nosso problema do álcool, n
que V, Ex• se refere com muita propriedade, foi tratado cm 1975 c
continua na maior timidez, sem solução, e nós iremos, nobre
Senador, como V, Ex• disse muito bem, aumentar a nossa dívida ex·
terna, até !980, para cerco de sessenta bilhões de dólares porque con·
tinuaremos a importar petróleo. E o petróleo vai continuar n nu·
mentnr, porque i: a única arma que os árabes têm, a não ser que
Israel tome conto de todo o Oriente Módio. Mas, enquanto não
tomar, e assim mesmo ficarfumos à mercê de Israel, que poderia
também usl•·lo como arma. Quer dizer, veja bem que estrategistas
nós temos, que plunejadores nós temos, que nüo cuidurnm, em
absoluto, nem de guardur, nem de arranjar energia para mover os
nossos nnvios de guerrLl e os nossos tnnques? Porque se houver,
vamos dizer, um garroteamento, um bloqueio do envio de petróleo,
nós nüo podemos nem combater. Com quem podcrlamos combater?
Com u Guiana Francesa? Nem sequer com u Guiana Francesa nós
poderemos brigur. Veja a nossa situuçi\o! E nós continuumos u nos

\
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nrrnnhar, a carangucjar- a caranguejnr- o problema do álcool, c
nüo solucionamos, ainda, e nem tomamos nenhuma posição. Nobre
Senador, i: preciso abordar o tema, é preciso cnfocá-lo com insis·
têncin, para ver se nós passamos, ou, ao menos alcançamos a linha
da mediocridade gcopolftica.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Nobre Senador, o
aparte de V. E~• foi longo, mas de alta valia c importância como
contribuição à tese que estamos a defender. Gostnrfamos de conti·
nunr expressando o nosso pensamento a respeito da necessidade de
se implantar, com urgência, o Plano Nacional do Álcool, neste Pais,
c de ouvir, especialmente, novas contribuições de V, Ex•s, mas tere·
mos oportunidade, em ocasiões vindouras - porque voltaremos à
abordagem deste assunto, tendo cm vista que se trata de matéria de
alta importância. Infelizmente temos que deixar este Plenário,
porque, como membro da Comissão de Educação c Cultura do Sena·
do, fomos informados de que essa Comissão acaba de ser convocada
para se reunir, extraordinariamente, para, se a maioria assim o dccí·
dir, desfazer o convite anteriormente feito pela mesma Comissão,
com decisllo unânime, e onde predomina a maioria da Aliança
Renovadora Nacional, ao ex-Ministro da Educação e Cultura,
Professor Darcy Ribeiro.
Outros companheiros do nosso Partido já estilo na Comissão
discutindo o assunto e pretendo seguir imediatamente para lá, dai a
razão de nilo prosseguir na defesa da minha tese c não poder conti·
nuár em plenário para ouvir, cm seguida, o discurso que V. E~• esta·
rã a pronunciar. Mas voltarei, nos próximos dias, na abordagem do
mesmo tema.
Era a nossa colaboração, Sr. Presidente, ao Governo Federal,
pedindo, insistindo, para o aceleramento da ,implantação do Plano
Nacional do Alcool. (Muito bem! Palmas, O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra no nobre Senador Ruy Santos. (Pausa,)
S. Ex• não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de ln Rocquc) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ<. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Em outras oportunidades, tive o ensejo de analisar c comentar
os aspetos negativos da polfticn de pessoal civil ntunlmcnte ndotndn
pelo Governo brasileiro, cm decorrêncin dos quais milhares de servi·
dores, ativos c inntivos, hoje se encontram cm situação dillcil e, cm
muitos casos, atê mesmo desesperadora.
Jumais critiquei pelo simples prazer de criticar. Esse tipo de
comportamento não se coaduna com minha formação c com meu
estilo de atuaçilo na vida pública. Meus pronunciamentos silo
invariavelmente precedidos de estudos c reflexões, pois não se
inspiram em outros propósitos scnilo os de contribuir para dar
soluções adequadas nos problemas que identifico e que considero de
relevante interesse para a colctividnde,
Em consonância com essa linha de pensamento, julguei
conveniente discorrer, desta tribuna, sobre uma sóric de temas que
reputo de inegável importtincia c ntunlidnde, Focalizei, inicialmente,
a situação dos aposentados cm geral e, de modo especial, a dos que
se inutivarnm por invalidez. Abordei, em seguida, questões relucionn·
das com a posição de dezenas de milhares de servidores que, oriun·
dos de órguos transformados cm sociedades de economia mista,
cmpresus públicas e fundações, foram excluídos do Plano de Classiticllçuo de Cargos e inclulda. em Quudros Suplementllres, com
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vencimentos irrisório:-., st:m lllltras vantagens outorgadas aos seus
colcgílS pc\us leis de classilicaço'hl t: -~ o que é mais lurncntávcl com suas possihilidad~.:s de progresso funcional totalmente bloqucn·
das. Com o fim de sana• as disltnçUcs rclulivus aos aposentados,
apresentei Emenda Cnnstitucinnal que teve como principal objctivo
tornar insuscetívd~ de ~.:ontrovérsia tlS princípios da paridade de
proventos c do miflimWII l'ital, cuja inobservância tem nc\lsionudo
sérios e irreparôvcis prt:juízos aos fundon{lrios nposentados.
Para encerrar esta st:ric de iniciativas, escolhi um assunto que,
pela sua indiscutível import~ncia L'· pclas conscqOêncins sociais que
vem gerando, deve.: mcrl!ecr particular atenção nlio apenas desta
Casa, mas de todos os que se prcucup~1n1 com a t:voluçi\o c o
aperfeiçoamento de nossas imtituiçôcs administrativas.
Refiro-me, Sr. Presidente c Srs. Senadores, aos litulmes de pen·
sõcs que, dado o contínuo e irreversível aviltamento das quantias que
lhe foram atribuídas, u esse titulo, hoje se encontram praticamente
alijados do nosso sistema de seg,uro social.
Como é do conhecimento geral, há várias modulidadcs de pcn·
sões, dentre as quuis destaco apenas ns que. pela sua nuturez;1 e pelas
clientelas que beneficiam, lh:vc.:m constituir .ohjcto deste comentário.
São as seguintes as espécies de pensões de que se trata: n) pensões do
Montepio Civil; b) pcnsilcs cspc.:dais, instituídas para nmpnrar
viúvas de servidores m:omctidos de doençtts cspecilicada!i em lei; c)
pensões concedidas pdo Instituto clt; Prcvidêncin c Assistência dos
Servidores do Estado.
As pensões mc::ncionadas nas alíneas a e h são de responsabilidade do Tesouro Nucit.mal;jú a n:f~.:rida na a1ine;,1 c está até o presente momento a cargo dn IPASE c corrospondo a 50% do salário-base,
sobre o quul incide o dcs~.:onto mensal compulsório pura aquela instituição previdcnci!tria.
A exemplo do que ncorre com os i nativos, também os pensionis·
tas têm seus cstipéndios rc~0ustados cm bases percentuais idênticas
às fixadas, para o pessoal cm atividade. nas leis concessivas de
aumento salarial. Mas, os pensionistas !t:vam desvantagem, niio apenas em relação aos valores estipulados para a rctribuiç5o dos servido·
res ntivos: suas pcnsõe!- pass:m1 pnr progressiva deterioraci\o do seu
poder aquisitivo, \'Ísto que snhn• d:.~s nàn incidem quaisquer vantu·
gens, nem mesmo as de<.:orrentcs d~t grati!icaçfío :1dicionul por tempo
de serviço u que fazem jus os aposentados.
Tratando-se, como cfctivamcntc se trata. de benefício que é pngo somente com os acréscimos resullantl!s das majorações salariais,
em percentagens que.: nem sernprc correspondem, como é público e
notório, às oscilações do custo de vid~1. ~natural que, com o correr
do tempo, seus valores nominal c real se aprcscntnm com acentundns
defasagens.
Essa disparidude de tratilmc.:nto, que, por incrível que pareça,
não tem sensibilizado muitos dos nossos dirigentes, precisa ser
corrigida com u mnior brevidade, pois as vitimas de tul anomnliu sUo,
em sua quase totalidade, pcssllas iúos~1:0. nu enfermas, que nüo
dispõem de condições de: buscar cm outras fontes os recursos necessários à suplcrncnt~u;no dos :-.cu:-. orçamentos domésticos.
Ao contrÍLrio do 4uc muitos suplkm, não hú necessidade de
novas leis para so\uciunar o pruhkma de n.:vis~o e ntuali1.nçUo dus
importimcias que vém sendo percebidas pelos pensionistas. Em
nossu atua\ \cgis\açà1l, t!xistcm tlispnsitivos que, umu vez tlplicndos,
solucionarão os pungentes t! unguo.;tiantcs problt:mas das modalidades de pensi10 enumeradas Oll inicill Jcste pronunciamento.
0 que realmente St! verifica, CUtrh.l ressaltei linhas acima, é 11 ruitU de conscit:ntizuçiio de ~;ramk p:trt\.~ dos nossos udministrudore~.
mormente os Ja :'trcu de pcssmd. p;.tr<l a situuçi"IO Ue milhares de
brasileiros que têm nas {)ensiit:s que lhes roram concedidas ou \cgus o
único c exclusivo meio de ~uh~i'itência.
Em uhonn des~a ;1finnati1 ;!, ...:íll'-\e ;1 orosiçàu do DASP U
iniciativa Uo Cnkmln 1'1 il·tHI.t! d ·' ,.,, .. ~,I.· llni:1n que, un apreciar
representação Je :-.uo~ St:I'Llrlilo~ 1i··:·dt lli~pl.'l•ll'ii\ de Lnnlro\c Ext~:rno
(Processo nl' TC-· J6 ..'iUf•/ lt1). tkçidiu th.:t~.:rminar o reajustamento
dus pensões cspc~:iais c :ts dn 1\lmtll'Pi•.l Civil cnm hase nos valores
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cstubelccidos parn cargos idênticos ou equivnlcntcs, no Plano de
Clussir.caçuo,llquelcs em que elas foram origir.nriamcnte culculndas.
Ao receber comunicaçilo do TCU, ulruvés do Oficio-Circular
n• 135/2• IGCE. de 13 de julho de 1976, com a solicilaçilo de que se
desse cumprimento no que aquele Tribunal havia deliberada, o
Ministério da Fazenda resolveu submeter o citado expediente li
apreciação do Dcpurtamcnlo Administrntivo do Serviço Público
(DASP) que, por meio de sua Coordenação de Legislação de Pessoal
(COLEPE), teria conclufdo pela ilegalidade ou inoportunidade da
adoção de tal providência, cm razão do que o assunto caiu no
esquecimento.
!';interessante observar que, mnjoradus as pensões da Monlepio
Civil e as Especiais, também seriam reajustadas, nos mesmos nfveis c
em iguais condições, as concedidas pelo Instituto de Previdência c
Assistência aos Servidores do Estudo, tendo cm vistn o estabelecido
no Decreto n• 51.060, de 26 de julho de 1961, cujas disposições a
respeito silo de clareza insofismável.
Mais uma vez, sirvo-me desta tribuna para dirigir um apego aos
responsáveis pelo nosso Sistema de Pessoal Civil, (S!PEC), nota·
damenlc ao Coronel Darcy Siqucira, Dirctor-Gcral do DASP, que,
como já ressaltei em outras manifestações, tem procurado equacionar e solucionar as questões referentes à retribuição do pessoal civil,
de modo a conciliar direitos adquiridos com as disponibilidades do
Tesouro Nacional. Se Sua Excelência mandar estudar, cm suas
minúcius c fundamentos, a situação dos inativas c pensionistas, estou
cerlo de que concluirá pela revisão e reformulação dos entcndimcn·
los até agora firmados, com vistas a fazer justiça a esses concidadãos,
cujos minguados cstipêndios vêm se mostrando insuficientes pura o
atendimento de suas necessidades mfnimas de sobrevivência, numa
época em que mesmo as pessoas melhor aquinhandas, em termas de
salários c recompensas, encontram dificuldades cm viver apenas com
o produ lo do seu lrabalho.
Purccc-me que também o Sr. Ministro da Fazenda, se esclarecido sobre a posição das pensionistas, não se ncgurâ a fornecer os
recursos necessários ao reajustamento das pensões, praticando assim
um ato que por certo extrapolaria os limites de um simples rcconhc·
cimento de direito para se transformar num gesto revelador de alto
senso de justiça social. (Muito bem I)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lu Rocque)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncin o
seguinte discursa.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Sexta-feira última, dia 7, marcou o terceiro aniversârio da Rede
Postal Noturna, evento com o qual me congratulo. A grande transformação imposta, após a Revolução, no sctor dos Correios c Telé·
grafos. é hoje, vislu e sentida por todos os brasileiros. Esc~ccidos se
tornam os dias cm que os serviços do antigo Departamento dos Correios c Telégrafos haviam chegado 11 uma situação caótica, de tal forma que neles ninguém pediu confiur.
Hoje, a Empresa Brasileira de Correios c Telégrafos, sob a dinâ·
mica e competente presidência do Coronel Adwaldo Cardoso Botto
de Barros, é uma organizuçila modelar. Os brasileiros dispõem de serviços de correios e telégrafos os mais eficientes c modernos, resultado
de um persislenlc e admirâvellrabulho que leve continuidade nos vá·
rios governos oriundos de março de 64. O êxito foi absoluto, inclusi·
vc com a eliminação dos grandes déflcils desses serviços, pois a
EBCT é hoje uma empresa aulo-suncicnle e que breve estará mesmo
apresentando saldo positivo.
Apcst~r de Ião grande êxilo, prossegue a EBCT no seu incessante
esforço de modernizaçuo c expansão, conforme não faz muito
demonstrei desta tribuna.
Acredito necessârio que o público seja esclarecido sobre os pro·
blcmas que o ufetnm. Hoje, n Naçi\o Ioda se beneficia da Rede Postal
Nolurna, crindtl hú upenas três unos. No entanto, nem lodos têm
conhecimento do gr11nde esforço pura o nlcuncc de rcsullados tão esplêndidos.
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Eis porque aqui venho para fatcr algumHs considerações em tor·
no du Rede Postal Aérea Noturna.
Sr. Presidente, o ano de 1974 marcou o inicio de um processo de
modernização do sistema de transporte de correspondência, medida
que impunha como inadiitvcl para atender à meta de fazer chegar a
correspondênciu com rapidez, regularidade c segurança.
A dinamização dos serviços postais encontrava um sério obstá·
cuJo nos meios de trunsportc que nilo acompanhavam o necessârio
ritmo de agilizaçilo dos objetos. A uvinçào comercial apresentava
restrições de horúrios, impropriedades de rotas, disponibilidade
limitada de carga que, entre outros uspectos, influíram decisivamente
para que fosse criada a Rede Postal Noturna.
Em 21 de agosto de 1974, era firmudo o primeiro contrato com a
Transbrasil para o transporte: noturno, cm aeronaves a jato do tipo
One·Eieven - BC, de malas postais, malotes e pequenas encomen·
das.
Desta tribuna, no dia I Bde outubro daquele ano, congratulei·
me com o evento, dizendo que a Empresa Brasileira de Correios c
Telégrafos havia implnntado de vez a Rede Postal Aérea Noturna,
iniciativa de envergadura e que, sem dúvida, se tornaria importante
marco na históríu de nossos corrt:ios.
·
Inicialmente, eram ligadas as seguintes capitais: Porto Alegre,
São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte e Bras(·
lia.
Em poucos meses de funcionamento, a demanda induzida pelo
melhor serviço aumentou a carga transportada pela RPN, reduzindo
o custo unitário de peso conduzido a níveis inreriores aos das linhas
comerciais.
À proporção cm que aumentava a der ... Ja da carga transporta·
dn, nnte a grudativa conquista do padrão ótimo de entrega da correspondência com D + I (I dia após entrar no Corrreio), o custo por
quilo cro reduzido como exemplifica o quadro a seguir:
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Na origem dessa sociedade educadora, está o Colégio Americano de Petrópolis, fundado pelas MissionArias Metodistas, em
1891, quando a serra era o refúgio dos que procuravam escapar à
epidemia de febre amarela, que o grande Oswaldo Cruz ainda não
erradicara da capital do Pafs.
Essas beneméritas Senhoras conseguiram que o Bispo Meto·
dista do Texas, com jurisdição no Brasil, providenciasse a aquisição
do prédio, em Botafogo, onde tinha residência c consultório o fa·
moso Miguel Couto,
Miss Bclle Bcnnctt, também missionâria, foi n promotora da
mudança do Instituto de Pctrópolis para o Rio e, por isso, se decidiu
que o colégio carioca tivesse o seu nome. A Elisa Perkinson c Louise
Hyde, confiou-se a diretoria, a primeira do sctor administrativo, a se·
gunda, no de ensino.
O sonho dessas Senhoras. nobres Senadores, era criar no Rio
uma instituição de ensino superior para moças. Primeiramente orga·
nizaram o modelar Colégio, depois, em 1940, fundaram o chamado
Curso Técnico, que era o embrião da universidade tilo sonhada. O
Curso Técnico, modelado pelos Junior Collcgcs dos Estados Unidos,
cedeu lugar, no correr dos anos, às Faculdades Integradas Bennett,
com Departamentos de Direito, Economia, Arquitetura e Urba·
nismo, Administração e Edúcação Artística. Com o cuidado que lhe
i: peculiar, a direçilo do Bennett estâ preparando agora a expansão
do conjunto universitârio, com cursos de Engenharia, Odontologia e
Administraçilo Hospitalar.
Essa obra meritória, em constante ampliação e fundada em só li·
dos alicerces, com seriedade e exemplar devoção, deve muito a
grandes educadores, mas creio não cometer injustiça em ressaltar o
trabalho de Eva Louise Hyde, ex-Reitora, que na década de 1950 se
aposentou, mas continua a inspirar as suas companheiras com a
chnma do idealismo, Por tudo que ela realizou o Governo brasileiro
"•leses
Pela RPN
Pelas Linhas Comerciais a agraciou com a Ordem Nacional do Mérito.
Achei, Sr. Presidente, que era de meu dever registrar, em breves
(CrS Kg)
palavras, dado o adiantado da hora, a passagem destes S:J anos de
outubro/74
7,95
6,80
serviços ao ensino, para que isso conste de nossos Anais.
novembrof74
7,42
7,09
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem i)
dezembro/74
7,85
7,20
janeiroj75
6,18
8,08
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a
reverei r(> 'i5
6,18
7,93
palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O dc>e •P•' ho inicial da RPN incentivou a expansilo das linhas.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ. Pronuncia
''' •·r.;;t.J. :1> Jcmais grandes empresas aê:reas estavam integradas à o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
R"''. u~;: :m dia, com a participaçilo da aviação de 3• nivel, o sis·
Registro, com prazer, uma atitude rara cm que um Ministro: um
tema está sendo estendido às cidades do interior, beneficiando as convite feito ao único Senador da ARENA, no Estado do Rio de
comunidades de menor porte, ntravês da utiliznçào das linhas rodo- Janeiro, para participar de solenidades que terão lugar na quinta·
viárias, como ponto de apoio.
feira, dia 13 de outubro. O Ministro dos Transportes, Dyrceu Araujo
Sr. Presidente, se i: de nosso dever criticar e reclamar soluções Nogueira, enviou-me telex e, com um fato assim, totalmente novo,
do Governo para os problemas nacionais e de nossos Estados, temos porque, no meu Estado, várias inaugurações têm .sido feitas c os
tnmbêm o dever de enaltecer realizações como essa a que acabo de homens diretamcnte ligados à comunidade ti:m sido, nilo diria
aludir, pois indispensúvcl é isto ao exnto e verdadeiro esclarecimento marginalizados porque a palavra é muito forte mas, esquecidos. Não
dn opinião publica. O dever de criticar é igual ao de registrar o quer dizer que sempre compareçamos a essas solenidades, porque a
acerto, sem o que incidiremos em graw injustiça e, sobretudo, em obrigatoriedade da nossa presença cm Bras!lia, nilo raro, dificulta o
procedimento polftico inqualificável.
comparecimento a esses eventos, Mas, pelo menos ser informado eu
Concluindo, felicito o Ministro Euclides Quandt de Oliveira e o acho que é importante, principalmente quando o Senador faz parte
Coronel Adwnldo Cardoso Botto de Burros, pela data de 7 de outu· do mesmo barco do Ministro.
bro, quando transcorreu o terceiro aniversário dn Rede Postal Aérea
Ainda agora, o Ministro Dyrceu Araújo Nogueira, teve essa
Noturna, n" certeza de que a EBCT, no Governo do eminente Presi- atitude pura comigo. Quero assinalar o acontecimento e, no caso,
dente Ernesto Geisel, prosscguiru firme na rota traçada, que a tor·
nilo poderei estar presente mas, congratulo-me com o que vai ser
nurú umu crnpresu exemplar cm termos intcrnucionuis. como, nliâs,
feito
na Arca ferroviária do Grande Rio.
jú o é! (Muito bem!)
Como homenagem que posso prestar, i: justamente transcrever
O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lu Rocque)- Concedo a aqui o programa das inaugurações do dia 13 de outubro, quinta-feira:
P"luvm no nobre Scnudor Danton Jllhi111.
"7:00 h.- Chegada ao Terminal de Burilo de Maud.
O SR, DAN'J'ON JOUIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte
7:05 h.- Partida pura Duque de CaKias (trem japonês).
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
7:35 h.- Chegada n Duque de Caxias.
7:45 h. - Partida pura Saracuruna vg nos novos carros de bitola
Comemora-se este uno o 571 anivcrsllrio do Instituto Bennett de
Ensino, modelar instituiç~o que honra os foros de cultura da cidade estreita.
do Rio de Jnnl!iro.
8:15 h.- Cheguda n Suracurunu.
1
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8:20 h. - Deslocamento vg por rodovia vg para Rocha
Mirando.
9:00 h.- Chegada a Rocha Miranda.
-Inauguração da nova estação.
9:10 h.- Partida poro Novo Iguoçu vg em Auto motriz.
9:50 h.- Chegado a Nova lg.uoçu.
-Inauguração da novo estnção.
10:00 h.- Partido pura Engenhcíro Pedreira.
10:25 h.- Chegocill ~J'ngenheiro Pedreira -lnouguraçi!o.
10:45 h.- Partido poro' Santa Cruz.
12:05 h.- Çhegada o Santa Cruz.
- Retorno paro a Estação de Pedro II.
-Almoço o bordo.
13:00 h.- Chegada a Pedro II.
-Exposição (>ldeo-ta~e) na Agência de Pedro II."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lo Rocque)- Nada mais
havendo que trotar, vou encerrar a presente, designando para a próxima sessão ordinário, quinta-feira, dia 13, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•02, DE !977
(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do
Senado n• 306/76)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 02,
de 1977 (n• 3.071-B/76, na Casa de origem), que declara feriado na·
cional o dia 12 de outubro, tendo
PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri·
dicidadc; c
-de Educação e Cultura, favorável.
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 306, DE 1976
(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei
da Cãmara n• 02/77)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
306, de !976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que considero
feriado nocional o dia consagrado a Nosso Senhora Aparecido,
Padroeira do Brasil, tendo
PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela prcjudicialidadc; c
-de Educação e Cultura, pela prejudicialidadc.

-3Votação, cm turno único, do Requerimento n• 368, de 1977, do
Sr. Senador Otair Bccker, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro de Estado dos
Transportes, General Dyrccu Araújo Nogueira, por ocasião da
inauguração da BR-153, no Municfpio de Concórdia, cm 23 de
setembro de\977.

-4Votação, cm turno único, do Requerimento n• 373, de !977, do
Sr. Senador Milton Cobro!, solicitando o transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro Mário Henri·
que Simonscn nu reunião anuo! do Fundo Monetário Internocionol.

-5Discussi\o, cm turno único, du redução final (oferecida pclu
Comissi\o de Redução, cm seu Parecer n• 2!9, de 1977), do Projeto
de Decreto Legislativo n• 26, de 1976 (n• 63-A/76, nu Cümurn dos
Deputados), que uprovu us contas du Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRÁS - e suas subsidiárias Pctrobrús Qufmicu S.A. -

PETROQUISA - Pctrobrás Distribuidora S.A., Petrobrás lntcr·
nocional S.A. - BRASPETRO - e Companhia ·de Petróleo do
Amazônia- COPAM -relativas ao exercfcio de 1972,

-6Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n•
OS, de 1977 (n• 81-A/77, na Câmara dos Deputados), que aprova os

contas do Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRÂS - c de suas
subsidiárias,' relativas ao exercfcio de 1974, tendo
PARECERES, PELO ARQUIVAMENTO, sob n•s 654 e 655,
de 1977, das Comissões:
-de Constituição e Justiça; c
-de Finanças.

-7Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 84, de
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 706, de 1977), que autoriza o Governo do Estiado do
Ceará a elevar em Cr$ 18.846.074,00 (dezoito milhões, oitocentos e
quarenta e seis mil e setenta e quatro cruzeiros) o montante de suo
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 707, de 1977, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade.

-8Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•
57, de 1977, do Sr, Senador Cattetc Pinheiro, que dispõe sobre o
participação obrigatória de brasileiros natos no capital das empresas
do sctor de abastecimento, na proporção que especifica, c dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n•s 413 e 414, de 1977, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juri·
dicidode, e, no mérito, pela aprovação; e
-de Economia, favorável.

-9Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
3!2, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a
inclusão obrigatória de um aposentado, como representante das
categorias profissionais, junto aos órgãos de deliberação coletiva c
controle administrativo jurisdicional da Previdência Social, tendo
PARECERES, sob n•s 341 e 342, de 1977, dos Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável, com voto vencido em
separado, do Sr. Senador ltolívio Coelho; c
-de Legislação Social, contrário, com voto vencido dos Srs.
Senadores Nelson Carneiro e Lázaro Barboza.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lo Rocquc)- Está encer·
rodo o sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 26 minutos.)
ATA DA 157• SESSÃO, REALIZADA EM 28-9-77
(Publicada no DCN- Seçio 11- de 29·9·77)
RETIFJCAÇÃO
No uncxo ao Parecer n• 694, de !977, do Comissão de Rcdaçi!o,
oferecendo o redução do vencido pura o turno suplementar, do Subs·
titutivo do Senado no Projeto de Lei do Câmara n• 11, de 1975 (n•
1.006-C/72, no origem), que declaro o Pau-Brasil árvore nocional,
institui o Dia do Pau-Brasil, c dú outros providências:
Na página 5103, 2• coluna em seu urt. 2•,
Onde se lê:
Art, 2• , , , promevcrú, .. ,
Lei u-se:
Art. 29 ... promoverá, , ..
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solicitando providências no sentido de ser firmado contrato para ma·
nutenção, com fornecimento de peças, com a empresa Pitney Bowes
Máquinas Ltdn., relativamente a equipamento de uso naquela Di·
reteria.
RET!F!CAÇÃO
11- Esclarece o signatário que o contrato de manutenção deveNa Mensagem n' 249/77. pela qual o Senhor Presidente da
rá cobrir, além das máquinas cm serviço na SDIRP, duns outras,
República encaminha à deliberação do Congresso Nacional o Pro·
·também pertencentes no Senado e utilizadas cm outros órgãos.
jcto de Lei da Câmara n• 89, de 1977 (n' 3.888-8(77, na Casa de ori·
III -A minuta de contrato oferecida pela prestadora de servigcm), que concede pensão especial a José Edson Pedro da Silva, c dá
ços é idêntica à que deu origem no contrato que esteve em vigor até
outras providências:
31 de dezembro de 1976.
Na página 5207, 2• coluna,
Onde se lê:
IV - O presente contrato destina-se a cobrir a manutenção de
sete (7) máquinas, no perfodo compreendido entre o I' de agosto c 31
MENSAGEM N• 249, DE 1977
de dezembro de 1977, ou seja, durante o espaço de cinco (5) meses.
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Pelo contrato anterior, a cobertura se fez em relação a doze (12)
Nos termos do art. 15 da ...
máquinas, por um prazo de nove (9) meses, isto é, de I• de abril a 31
Leia-se:
de dezembro de 1976.
MENSAGEM N• 249, DE 1977
Ora, cotejando-se os custos referentes ao mês-máquina dos dois
contratos, e tendo em vista a diferença de meses c do número de
Excelentfssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
máquinas em cada um deles, verifica-se, na proposta em exame, uma
Nos termos do art. 51 da ...
majoração no preço dos serviços aproximadamente da ordem de ccn·
to c dez por cento.
ORDEM DE SERVIÇO
Realmcme, no conlrnto anterior a cobertura técnico-assistencial
N• OZ, DE 1977
de cada máquina custou, ao Senado, cerca de CrS 203,00 por mês,
O Dirctor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribuições ao passo que, pela minuta cm análise, esse custo sobe a, mais ou me·
regulamentares c tendo cm vista instrução baixada pelo Excclent!s- nos, Cr$ 428,00, o que dá o percentual de cento e dez por cento, nci·
ma apontado.
simo Senhor Presidente, RESOLVE:
- Determinar que os Processos c requerimentos sujeitos à apre·
Esse percentual extrapola, sem dúvida, em muito, dos limites
ciação da Presidência só poderão ser submetidos a Sua Excelência razoáveis para reajustam enio de mão de obra, os quais devem situar·
após devidamente informados pelos competentes órgãos administra· se no permissivo da Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975.
tivos da Casa, devendo o seu encaminhamento ser feito, obrigntoria·
Dessa maneira, se se aplicar ao preço unitário (máquina-mês)
mente, por intermédio do Excclentfssimo Senhor Primeiro-Secre·
anterior, o reajuste de 37,5% (conforme determina a Lei n' 6.205),
tário.
Brasllin, 10 de outubro de 1977.- Alman Nogueira da Gama, teremos, no tocante às sete máquinas, em cinco meses, o valor de
Cr$ 9.803,24.
Dirctor·Geral.
V - Entendemos, assim, que o contrato, na forma da minuta
CONSULTO RIA-GERAL
oferecida pela Firma interessada, poderá ser aceito pelo Senado,
desde que se observe a fixação do custo dos serviços nos termos da
PARECER N• 76/77
Lei 6.205, de 1975, tomado por base o custo dos serviços do contrato anterior, o qual, na verdade, está sendo renovado.
Sobre contrato de manutenção a ser firmado com Pltney
!;:, s.m.j., o parecer.
Bowes Máquinas Ltda.
ATA DA 161•SESSÃO, REALIZADA EM 30-9·77
(Publicada no DCN- Scçilo 11- de 1•·10-77)

O Dirctor da Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas
encaminhou ao Dirctor da Subsecretaria de Patrimônio expediente

Brnsflin, II de outubro de 1977.- Paulo Nunes Augusto de FI·
guelredo, Consultor-Geral.

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
11 • REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE
AGOSTO DE 1977
Às dez horas do dia dezoito de agosto de mil novecentos c
setenta e sete, na Sala "Rui Barbosa", sob a presidência do Sr. Sena·
dor J esse Freire, Presidente, reúne-se a Comissão de Legislação
Social, com a presença dos Srs. Senadores Itamar Franco, Leite Chn·
vcs, Domicio Gondim, Benjamim Farah, Evandro Carreira e Orestes
Quércia e dos Srs. Deputados Fábio Fonseca, Alceu Colares c
Minoru Massuda.
!;: dispensada a leitura da Ata da rcuniilo anterior que, em
seguida, ê dada como aprovada.
A seguir, o Sr. Presidente declara que a presente reunião se
destina a ouvir u palestru do Sr. Pedro Luiz Roxo Lima, Presidente
da Associação Nacional dos Inquilinos, que abordará o tema: "a
denúncia vazia", objeto de propositura cm tramitação no Congresso
Nncional.

Com a palavra, o Sr. Pedro Luiz Roxo Lima agradece o convite •
que lhe fez a presidôncia da Comissão e, cm seguida, faz um apelo
aos Srs. Congressistas para que aprovem o projeto de lei de autoria
do Sr. Senador Itamar Franco, extinguindo, totalmente, a denúncia
vazia c, também, a nova lei do inquilinato.
Prosseguindo, o Sr. Pedro Luiz Roxo Lima proclama as
seguintes palavras: "o problema do inquilinato é muito sério c
complexo, pois ele envolve o problema de sua importância, qual seja,
o da famllin, a cducaçilo de nossa juventude c a formação de nossa
sociedade. Como óbv1o é, a l'nmflin é a célula mnter de uma
sociedade e, sem ela, esta não pode subsistir. Para que possa existir
famflia, ê necessária a presença do Estado disciplinando a constru·
çilo de morudius cercadas de preceitos sanitários c que a falada
morudia seja o lugnr de lazer puru o casul e a suu prole ali residente".
Durante a sun exposição o Sr. Pedro Luiz Roxo Lima exibe
ulguns contratos de locação celebrados no Rio de Juneiro, e presto
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detalhadas informações a respeito de determinadas exigências
contratuais neles contidas,
O Sr. Pedro Luiz Roxo Lima dá por encerrada a sua purticipa·
çào nu palestra c, para dar continuidade ao tema, solicita ao Sr.
Presidente que faculte a palavra ao Sr, João Batista Lopes de Assis,
Consultor Jurídico da Associação Nacional dos Inquilinos,
A seguir, o Sr. João Batista Lopes de Assis agradece a atenção
que lhe é dispensada c faz importante análise a respeito da situação
cm que vive o inquilino, c solicita, também, a atenção da Casa, para
que aprove o projeto de lei da Câmara dos Deputados, conjugado
com o do Senado Federal, de autoria do Senador Itamar Franco,
Esgotado o periodo de exposições, o Sr. Presidente, Senador Jcssé Freire, passa para os debates, e concede a palavra, pela ordem de
inscrição, aos Srs. Senadores Itamar Franco, Leite Chaves, Domicio
Gondim c Benjamim Farah c os Srs. Deputados Alceu Collarcs e
Fábio Fonseca,
Encerrados os debates, o Sr. Presidente agradece aos Srs. Pedro
Luiz Roxo Lima c João Batista Lopes de Assis a valiosa colaboração
prestada à Casa no exame da nroblcmática da chamada "denúncia
vazia".
O Sr. Presidente agradece, também, a presença dos Srs. congressistas c determina que as notas taquigrâficas da presente reunião,
logo que forem traduzidas, sejam publicadas em anexo a esta Ata,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu,
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

ANEXO À ATA DA JJ• REUNIÃO DA COMISSÃO
DE LEGISLAÇÃO SOCIAL, REALIZADA EM 18 DE
AGOSTO DE 1977, DESTINADA A OUVTR A PALESTRA
DO SR. PEDRO LU!Z ROXO LIM.4, PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INQUILINOS, SOBRE
A "DENONC!A VAZIA", QUE SE PUBLICA
DEVIDAMENTE
AUTORIZADO
PELO
SR.
PRESIDENTE,
PRESIDENTE: SENADOR JESSE FREIRE
VTCE-PRESTDENTE: SENADOR ORESTES QUERC!A
Integra do apanhamento taqulgráfico da reunlio.
O SR. PRESIDENTE (Jcssé Pinto Freire)- Srs. Congressistas,
na reunião da Comissão de Legislação Social vamos ter o prazer de
ouvir a palavra do Sr. Pedro Luiz Roxo Lima, Presidente da Associa·
ção Nacional dos Inquilinos, que irá falar sobre a "denúncia vazia",
objeto de propositura no Congresso nacional.
Concedo a palavra ao Sr. Pedro Luiz Roxo Lima.
O SR, PEDRO LUIZ ROXO LIMA - Em primeiro lugar
desejaria pedir a V. Ex•s a aprovação imediata da proposição do
Senador Itamar Franco extinguindo totalmente a denúncia fazia, Em
seguidu, a Lei do Inquilinato. O problema do inquilinato é muito
sério c complexo, pois ele envolve problema de suma importância,
qual seja, o da famllia, a educação de nossa juventude c a formação
de nossa sociedade. Como óbvio, é a célula matcr de uma sociedade
c, sem ela, esta não pode subsistir. Para que possa existir familia, é
necessária u presença do Estado disciplinando a construção de mora·
dias cercadus de preceitos sanitârios c que a falada moradia seja o
lugur de lazer para o casal c a sua prole ali residente. Moradias
condizentes com a dignidade e o respeito da pessoa humana: largue·
za, vcntilução suficiente, iluminação c não simples caixotes de concreto armado de alguns metros quadrados onde mãe c filhos ficam
cncuixotados dia c noite, como se tratasse de prcsidiârios com
alguma liberdade, No interior dos referidos caixotes, no quarto só
cube a cama de cusal, um guarda-roupa c uma cadeira, Jâ na sala de
visitas, que ao mesmo tempo serve de sala de jantar, uma mesa de
fórmicu de formato rctangular, quadrada, redonda ou oval, meia dú·
ziu de cadcirus, duns poltronas ordinârias, um tripé de ferro com
umu televisão, uma cristaleira com algumas peças de louças c vidro.
Em seguida, banheiro c sanitârio ao mesmo tempo, com chuveiro,
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uma pequena pia e um vuso sunitlirio, que mal comporta duas
pessoas, Depois vem u cozinha cquipadu com uma pia, um fogão,
um botijão de gús, um pequeno armário para guardar alimentos,
panelas c uma ininúsculu mesa. Saindo·sc da cozinha, vamos encon·
trnr uma área de dois metros quadrados com um pequeno tanque. Se
o casal tiver filhos não há lugar para uma estante de licros ou uma
pequena mesa com máquina de escrever. 1:. isto o que se denomina
residência familiar atunlmente. Para cu abordar o problema como
era o meu desejo, precisaria retroceder ao ano de 1900 até 1977, o
que é impossível por carência de tempo. No entanto, aqui me encon·
tro para provar aos nobres Senadores como os inquilinos, ou melhor
diria, como a família inquilinatícia vêm sofrendo c silo roubados.
Sofrendo pelas péssimas condições da construção moderna. Roubados pela desonestidude de alguns proprietários c da maioria das
administradoras de imóveis, cujo número proliferou de maneira
cstarrcccdora ao ser promulgada a Lei n• 4.494 de 25 de novembro
de. 1964, Existiam no antigo Estado da Guanabara somente quatro
administradoras de imóveis c, por incrível que pareça, hoje, entre as
registradas c as clandestinas, somam mais de oitocentas, fazendo, a
maioria delas, de certos artigos do Código Penal, o seu meio de vida,
cmpregundo umu série de astúcias e artifícios de fundo doloso para
prejudicar não somente os inquilinos, como também alguns
proprietários e, se tal ocorre, é por falta de uma legislação específica
rcgulumcntundo o funcionamento, data venia, daquelas famigeradas
arapucas, Provando o que estou alegando, tenho a satisfação de
depositar nas honradas miios do Exm• Sr. Senador, Presidente desta
Comissão, alguns contratos de locação, expondo fatos tristes e
deploráveis que são praticados amparados em dispostívos legais mal
elaborados.
Aqui está o contrato c mais os recibos (xerox) do apartamento
I .203 da Rua Ronald de Carvalho n• 265, Copacabana, Rio de Janci·
ro, pertencente ao espólio de Maksymiliam Figcr, representado pela
inventariante Chafu Figer, brasileira. Este imóvel foi locado ao Sr.
Bernardo Hedel no dia 9 de janeiro de 1969 pelo prazo contratual,
cujo aluguel era de CrS 577,28, fora as taxas, impostos e condomí·
nio; o Sr. Hedel continuou a residir no 1move1 por prazo indetermina·
do, com base no artigo 8• da Lei n• 4.494/64. Em 1976, o Sr. Hedel
estava pagando CrS 1.432,00 de aluguel, mais taxas c outros encar·
gos, o que perfazia o total de CrS 2.051,00. O Sr. Bernardo Hedel é
chamado, então, à presença do órgão que administrava o imóvel c,
abusando da idade do Sr. Hedel, que é um homem de seus setenta c
dois anos de idade, já impossibilitado de trabalhar, fizeram a entrega
de duas vias de contrato de locução. De posse destes, o Sr. Hedel se
dirigiu à Associação Nacional dos Inquilinos, pois nem sócio ele era
du entidade, e me solicitou alguns momentos de atenção, o que
concedi. Eu, já hubituudo à leitura desses contratos imorais, lconi·
nos, unilaterais e mesmo draconianos, pus-me a ler o mesmo, fican ..
do logo irritado ao esbarrar na 18• cláusula, que dizia o seguinte: nos
primeiros meses de locação, o ulugucl será no valor de CrS 2.700,00
(primeiro ano) e os seis meses restantes o aluguel seria elevado para
Cr$ 8.000,00. Fui obrigado a recorrer à imprensa porque o Sr, Hedel
estava ameaçado de rect:ber u denúncia vazia, conforme o recebeu.
Diante do escândalo que iria dar nu imprensa, o locador resolveu
fazer um novo contrato com o Sr. Hedcl, porém amcaçudo de ser
novamente notificado para desocupar o imóvel, de acordo com a
denúncia vazia, que no caso seria de 90 dias, que i: o que o Sr. Hedcl
está aguurdundo.
Exm• Sr, Presidente, nobres c honrados Senadores e Deputados
cm que honraram com suas presenças, esse caso nUa é de entristecer,
não 1: de estarrecer? Como pode a família hrusilcira viver dentro dn
sua Pátria? Como pode o Exm' Sr. Presidente du República coo·
trolar u elevação do custo de vida c conter a innuçilo, se u espirul
innucionâriu est(l no preço do aluguel rcsidenciul, nus pcquemlS lojus
pnrn o comércio vurcjistn, nas sn\as pura ns prolissões liberais, pura
pequenas oficinas, nlfuiutes, scrzidciras, desenhistas e outras profis·
sões lícitas c honestns que si\o cxccutadus dentro dl~ umn sulu,
impedindo que o brasileiro dê in[cio a um principio de vida Hcito e
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honesto e do mesmo modo impedindo novos empregos, como fenodo a arrccndnçilo do imposto estadual c federal?
Depois, em seguida, vemos o caso de Dona Lindalvn Tiné,
pcrnambucnna, velha educadora, onde se aposentou. Veio pura esta
cidade jh cansada c ainda está trabalhado, trazendo em sun companhia de dois filhos carecedores de formação cultural, sendo que um
deles perdeu tragicamente a vida pedalando uma bicicleta nas ruas
do Rio de Janeiro. Chegando n esta cidade, Dona Lindalva loca um
apartamento no prédio n• 537, da Rua Silo Francisco Xavier, A locaçilo foi feita na Administradora Aliança. Aluguel contratado:
Cr$ 650,00, fora as taxas, No contrato previa-se findo o prazo
contratual, o mesmo cairia no prazo indeterminado, continuando
Dona Lindalva residindo c concedendo os aumentos previstos na
clãusula contratual, O referido imóvel é de propriedade do Sr.
Mclchiadcs da Silva Mclich, que reside na cidade New York, onde
negocia com pedras preciosas, brilhantes c ouro. Ao se retirar desta
cidade, deixou como seu procurador, a Administradora Aliança.
Vindo ao.Rio, resolveu retirar o imóvel da referida Administradora c
entregá-lo ao advogado Dr. José Chindlcr, que também mantém
uma administradora de imóveis no seu escritório. O Dr. José
Chindlcr não precisava elaborar um novo contrato como elaborou:
um contrato vergonhoso, cuja cópia xerox tive a honra de entregar a
esta Comissão. Para debatê-lo precisaria tomar o precioso tempo
nilo só do Sr. Presidente, como também dos demais presentes.
Somente irei abordar a cláusula l• do contrato, o que é o bastante
para deixar estupefato aqueles que me dilo a honra de me ouvir.
Contra fatos não existem argumentos, porque eu só gosto de falar,

acusar, com provas na mão, pois assim me ensinou o catecismo de
Augusto Comté, pois com muita honra cu faço parte da Igreja
Positivista do Brasil desde os meus quatorze anos de idade, Irei
abordar n cláusula 3• deste contrato, Ei-ln aqui. Diz a referida
cláusula: todos os encargos da locução serão pagos no valor cie cem
vezes o aluguel cm vigor, anualmente, diretnmentc pelo locador,
proibindo-se o locatãrio fazé-lo diretamente sob pena de responder
pelo duplo pagamento. A cobrança ao locatário será feita no mês do
cfetivo pagamento do encargo e nu forma porque for efetundn pelo
locador.
Meus nobres Senadores c Deputados, na clâusula terceira ocorre o seguinte: se eu Jocatãrio receber pelo Correio as guias do imposto predial, água, esgoto, lixo ou mesmo apólice de seguro de incêndio e eu me dirigir no banco para pagã-las e devolvê-las ao proprietário pagas, ele não irá aceitar, querendo impor seu pagamento
novamente, o que é uma verdadeira monstruosidade, um absurdo,
pois as guias jã foram devidamente pagas. Logo, existir este segundo
pagamento, como consta no contrato, é ilegal e um abuso do direito
de propriedade.
Acontece que os contratos de Jocnçilo silo, todos eles, elaborados nos moldes do Artigo 1.057 do Código Civil, onde n parte
contraente, que é a beneficiada, responde por culpa e o contratado,
que é o inquilino, responde por dolo. Logo, estamos diante de um
contrato uniluternl, leonino, draconiano. Quando o contrato é justo,
humano, moral, ele é elaborado de maneira bilateral, conforme determina o Artigo 1.092, onde é chamado de contrato bilateral, o que
nunca acontece nos contratos de Jocuçilo.
A exposição era pura ser muito longa e, ao mesmo tempo,
exaustiva. Eu procurei resumir u fim de dar ensejo a outros oradores
de expor seus pontos de vista,
Os contratos de Jocaçilo geralmente silo impressos
tipogralicamente, com todas as suas cláusulas favoráveis unicamente
no proprietlirio: ou o inquilino uceita c concorda com o contrato ou,
entilo, o proprietário nno loca o imóvel. Os contratos cm tela silo tilo
monstruosos que somente estil faltando o proprietário incluir como
obrigaçilo conlrutual o inquilino pagar suas contas nu padaria,
merccnrin, tintureiro, n maternidade dn esposa e, no caso do
fnleclmcnto dele c de suu csposn, o inquilino ser obrigado n custenr
os seus funerais de primciru clnsse e mais urna missu cnnladu na
Igreja du Cundelâriu. Parn o preenchimento de um controlo de locuçi\o impresso tipogr·•ficnmentc, onde silo dutilografudas umas meiu-
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dUziu de linhas, as administradoras de: imóveis vem cobrando dos
inquilinos import:incias que oscilam entre CrS 300,00 u Cr.S 1.300,00,
de acordo ~om o vulnr d() itlugud.

Eu sou propndttrio de um~1 ~asa. O seu aluguel mensal é de
Cr$ 400,0tl. O inquilino i; n Sr. Valter Lcporacc, que me paga esse
ulugucl e mais as tax:as de água, c. . !!Oto e lixo, somente, e neste ano
entendi não cobrar-lhe nenhum aumento.
Aqui est:í um contrato onde o cidadão pagavu CrS 1.000,00 de
aluguel. O proprietúrio o clwmou para um acordo, majorundo o
aluguel parn CrS 3.000,00. O inquilino não concordou e recebeu sua
denúncia vu.da.
Aqui temos um contrato leonino. muito longo, Não vou entrar
na sua aprcciução junto a V. Ex~s. Tem. o referido contrata, em sua
clllusuta segunda, parilgrafo único: ultrapas<ando o quinto dia do
mês até o trigésimo dia suhscqüentc. o aluguel ficará desde Jogo
acrescido du multa :~penas moratliria d!! lO% c, daí por diante, até a
data do cfetivo pagamento, 20%. Em que lei ou texto de lei o locador
se baseia para cobrar multa por atraze de pagamento de 20%? Interrogo. E muitas das vezes ror vinte c quatro horas!
Aqui, o caso do Sr. VJtonno: decorrido o prazo contratual,
continuando o locatiirio na posse da casa ora locada, ficará ajustado
entre os contratantes o aumento de 10% dn aluguel e, de cada perfodq de um uno o correspondente ii incid~ncio d:~s taxas, tornando-se
sempre por ba.~e para aumr.!nto proporcional o aluguel imediatamente anterior. Há outras ct.iu~ul~l~. \H.Jtti, berrantes. O Sr. Vitorino
fuz um contrato, o inquilino uceita, dá o aumento por ele pretendido
-o contrato cst{t aqui-. no dia st:guinte à assínuturn vem ele com a
denúncia vazia.
Temos, agora, o contrato elaborado pela Associação dos Proprietários de Imóveis do Rio de Janeiro, mentora de todo este problema a que estão submt:tidos os inquilinos.
1':: uma entidade que gow c desfruta do titulo de "utilidade pública", de poderosíssimo poder monetário. Não sei se também recebe
subvenção dos cofres públicos. Jit a Associaçiio Nacional dos Inquilinos enfrenta sozinha um cipoal de necessidades, porque cobra dos
seus associados CrS 10,00 por mês, e muitos não pagam, como também não é considerada de utilidade pública c nem pretende receber
subvenção do Govt:rno.
No entanto, na Associaç:1o dos Proprietários de Imóveis, tal
não ocorre, devido'~'-' seu poderio financeiro. Tem seus admirudorcs
c simpntiznntcs. Eu não tenho nchuma prevenção, nenhum motivo
de ódio ou de rancor, nenhum motivo de inveja ou de despeito
contra o ilustre Desembargador Dr. Luiz Antonio de Andrade, que
foi Presidente do Tribunul de Justiça do Estado da Guanabara c que,
durante cerca de 20 anos, foi odvogauo d<~ Associação dos Proprietários de Imóveis, que, em companhia do falecido General Valéria
Braga, sempre esteve na eluhoraçào de projetos e de leis de fundo
paternalista contra os inquilinos. N" época que foi elaborada n Lei
n• 4.494/64, o ilustre desemhargador foi, também, autor de um unteprojeto de lei do Inquilinato, como também todas as demais leis que
surgiram posteriormente, ele semprt: tc\'c influência sobre elas, No
livro de autori11 do advogado Manocl S. Rodrigues, editado pelo
Centro de Estudos Jurídicos. pp. 56, consta projeto de lei Des. Luiz
Antonio de Andrade: """' lei do inquilin:lto impede congelamento
de aluguéis.
~justumente aqui que surp:c a minha divt!rgência com o ilustre c
nobre de!\c:mburgmlor, pllr ele ~cr suspeito parn eluborur Lei de
lnquilinnto, dada n sua situação de antig<' advogado du Associuçilo
dos Proprh:tílrios de lntôveis, dd'cnsor intransigente das iotercsses
dos propric:tl1rios em detrimento dt~s inquilinos. Paru ll e1uboruçilo
de uma Lei de lnquilin:lto ~ prcdsoum conjunto de homens indepcn ..
dentes, sen1 litwçõcs di retas ~om qunlqucr uma das purtcs. Já a Asso·
cinçilo Nnch1nal dos lnquilinus almeja c t;1o~Silllh:ntc u eluboruçilo de
urnn Lei de Inquilinato rcl'ak'ada no clcntdn cspfrito de Humnnidudc c de Justiça, dcspidu de qltalqucr tirn de rutcrnulisrno que
possn fuvMCI.'cr ll inquilint) c c\ piorar,, prnpl'ict;'trio, n fim de poder
clumnr c gritar cnntr:t no.; ahuo.;n-. lhl din:ito ;i propricdudc porque
cstu, pcln C...mslitui~:l(l, t>~tú ~~Htdit.:t,,n;tda .t•l hcm-cstur da socicdndc
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minhar: um foi para a Marinha de Guerra Brusi\eira paru seguir o
oticialuto de carreira c o outro pura o Ministério da Aeronáutica,
com a mesma fmalidade. Data vi:nia, como brasileiro, chefe de um
lar, aprecio muito quando algui:m manda vasculhar toda a minha
vida, todo o meu passado. Nunca fui preso ou processado. Nunca
dei trabalho à Justiça do meu Pais. Nilo tenho títulos protestados,
vés de uma subscrição feita entre seus fundadores. Por OC<lsião de suu
fundação cu, Pedro Luiz Roxo Lima, na época com 73 anos de não tenho, tambbm credores. Portanto, qualquer deva<Sa na minha
idade, já tendo passado por uma capciosa ação de despejo na Justiça, vida, só pode servir pura me enaltecer c não para me desmerecer.
Desejaria eu c a minha esposa, ao nos despedir da vida, deixar o nos·
da qual sai vitorioso, devido à insinceridade do outor. Como já foi
citado acima, a ANI não assumiu compromisso com os inquilinos de so querido Brasil num clima harmonioso, de tranqUilidade, em paz, c
lhes garantir morar em casa de graça, como também de habitar o ele caminhando a passos largos para o Progresso que ele merece
imóvel alheio sem pagar o aluguel devido c, ainda, depredar o imóvel obter a curto prazo. A minha boca nunca se abriu e nem se abrirá
de propriedade alheia. Não é isso nobres Senadores, o que a ANI ai· para atacar o governo, as nossas instituições porque nasci no Brasil
meja. O que ela almeja, na realidade, é restabelecer um estado har· para nele viver c nele terminar os meus dias. Se abracei o problema
monioso entre proprietários c inquilinos, o que se torna difícil pela .da defesa do inquilino, é porque diariamente vejo lágrimas, gritos de
não existência de uma Lei de Inquilinato socialmente justa, despida dor, de desespero, pois o aluguel impede a Família de viver com
de paternalismos. Assim sendo, vou narrar a V. Ex•s a verdadeira decência, dignidade, cuidar da sua saúde, da educação de seus filhos,
situação do inquilinato: tal como ocorre na cidade do Rio de Ja· tendo em vista que aquele que vive exclusivamente da renda do
neiro, Niterói, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Juiz de aluguel é um autêntico parasita, sugando os glóbulos vermelhos da·
Fora e outras. Tomemos como exemplo o Rio de Janeiro. O nobre queles que trabalham c produzem para conduzi-lo a uma vida de
Senador Presidente deseja residir no Rio de Janeiro. ~claro que pre· nababo. Ocorre no inquilinato o problema do nobre Deputado Biota
cisa locar o imóvel. Num domingo, às primeiras horas V. Ex• manda Júnior, pessoa a quem admiro muito, como também respeito como
comprar o jornal c procura o caderno imobiliário. Passa a vista no jornalista, radialista, sabotar a proposição do Senador Itamar Fran·
mesmo e depara com um anúncio de um imóvel cujos cómodos satis· co c procrastinar o andamento e aprovação da Lei do Inquilinato, o
fazem sua exigência. Junto com vossa Senhora pega um automóvel c que para mim representa uma profunda tristeza. Como brasileiros,
se dirige ao local anunciado. Ali chcgondo, encontra um rapazote devemos auxiliar e prestigiar o governo nas soluções dos problemas
com o livro debaixo do braço, encarregado de mostrar o imóvel a de ordem social, em busca da ordem e da tranquilidade como cstimu·
!antes do bcm-estar do Brasil e da Família Brasileira. Se nós, bra·
V. Ex•
Em alguns casos pertinentes a certas administradoras de imó· silciros, nilo cuidarmos do bcm-estar de nossa Pátria, não serão os
veis, V. Ex• é obrigado a pagar uma taxa de Cr$ 10 a 20,00 para filhos de outras terras que o farão.
Fiz entrcgn à Comissão de alguns contratos de locação. Outros
vistoriar o imóvel. V. Ex• c: sua esposa agradaram-se do imóvel. O
rapaz faz-lhe a entrega de um cartão a fim de V. Ex•, na segunda· serão enviados. Mas não o fiz como era de meu desejo, que seria
feira, se dirigir a uma determinada administradora. Lá chegando, rclatá·los um por um. O que deixou de ser feito, primeiro, pela
umas são instaladas modestamente, outras, com refinado luxo: minha idade, em segundo, pelo excesso de serviço: diariamente, às
tapetos, candelabros, lindos móveis, lindas mocinhas para atender cinco horas da manhã, já estou de pé. Deixo meu lar às seis da
V. Ex•, para, cm seguida, ser introduzido numa sala tendo na porta manhã. Sete, sete c meia já estou sentado lá na cadeira da ANI.
"Departamento Jurídico" c mais o símbolo da Justiça, a balança c a atendendo aos que me procuram. Ãs doze encerro o serviço, pego a
espada. Um jovem simpático, falante, ostentando no dedo de uma de minha mala, tomo o ônibus c gasto de 50 minutos a uma hora para
suas mãos o anel de grau de bacharel em Direito. Em seguida vem a chegar cm casa. Ao desembarcar do ônibus já encontro pessoas me
clássica bandeja com duas xícaras de cafczinho. O Doutor pergunta aguardando c vou almoçar muitas vezes às quatro horas da tarde,
a V. Ex• o motivo da visita e V. Ex• responde que é candidato à loca- passando o dia todo a cafezinho e biscoito, pois o meu estômago,
ção do imóvel da rua tal número tal. O doutor tira da pasta uma devido à idade, já não aceita qualquer tipo de comida.
ficha de cadastramcnto do locatário c de seu fiador c começa a
Aqui termino agradecendo a presença dos nobres Senadores c
submeter V. Ex• a um rigoroso interrogatório. Preenchida a ficha, Deputados pela gentileza com que fui acolhido, juntamente com o
V. Ex• assina e, agora, vem a cobrança antecipada da ficha de Dr. Lopes de Assis, ficando no inteiro dispor de V. Ex•s para
cadastramcnto, que vem oscilando entre Cr$ 150,00 e Cr$ 1.000,00. quaisquer esclarecimentos que se vt:nham a fazer necessários e, neste
O nobre Senador introduz a mão no bolso do seu paletó, faz o paga· momento, eu peço vênia a Vossa Excelência, Sr. Presidente, para dar
menta e não recebe recibo de natureza alguma. O jovem advogado a palavra ao Dr. João Batista Lopes de Assis, Consultor Jurídico da
solicita o comparecimento de V, Ex• dentro de 72 horas para saber o Associação Nacional dos Inquilinos.
resultado. Estas decorridas, V. Ex• lá está. A ficha foi aceita. Da
estante, são retirados dois contratos já impressos. Colocado o prazo
O SR. PRESIDENTE (Jcssé Freire) - Concedo a palavra ao
do contrato, o preço do aluguel, os encargos, são entregues duas vias Dr. João Batista Lopes de Assis.
a V. Ex• Já cm outros casos, ocorre o seguinte: o fiador de V. Ex• é
O SR. JOÃO BATISTA LOPES DE ASSIS - Eminente
um homem digno, respeitável, porém existe problemas de ordem par·
ticular, de ordem confidencial, que não podem ser expostos c o Senador:
fiador nilo serve, porque o imóvel foi anunciado não pura ser locado
Inicialmentc, os nossos melhores agradecimentos pela atenção
mas tão-somente para arrecadar u taxa de cadastramcnto que b, de V. Ex•, recebendo-nos aqui par.t ouvir a palavra desinteressada,
muitas das vezes, cinco vezes maior que o aluguel. Essa deslealdade, mas uo mesmo tempo veemente, de defesa dos inquilinos junto dessa
essa vigarice é comum na locução. No rodapé da ficha de cadastra· Comissão. Ao entrar aqui, deparando com o nome de Rui, fico a
mento está impresso um aviso: no caso dn rccusu, a importância imaginar como afinal o patrono do Direito, o homem da Justiça por
paga pelo candidato à locução não serã de maneira alguma exceli:nciu, reverenciado por todos nós, cuja memória reverenciadevolvida. Tumbém i: preciso frisar que pura datilografar meia dúzia mos pelos nnos uforu, como estaria ele diante de umu lei como esta
de linhas no contrato impresso, as administradoras costumam da "denúncia vazia". que é realmente um atentado ao direito.
cobrar um més de aluguel. Outras, cobram entre Cr$ 300,00 c
Causa espécie, realmente, que numu Casu como c!au, onde pon·
CrS 1.300,00. Atualmente estou oom 83 anos de idade c com 50 de tilicum juristas, homens do mais alto guburito intelectual, que tem
cusudo, completados no dia 28 de abril de 1977. Tanto cu como essa representatividade do que há de melhor no Brasil, aindu
minha esposa nndu mais nlmcjumos e esperamos da vida: os dois acolham umu lei que inicialmcntetulvez tivesse inspiruções muiorcs e
filhos estão casados, existem dois netos que tivemos u alegria de cnca· nobres, mas. na sua execução, tulvel, até uqucles que u inspirurum

e nito pura favorecer a indústria parasitária do aluguel, que é tão
nociva ao bcm-estar da sociedade quanto à tranqUilidade da Nação.
E mais: trata-se de uma indústria que não tem despesas, apenas re·
ceita e, além disso, não consome mão-de-obra, Da mesma maneira, u
ANI, fundada no dia 13 de maio de 1967, com grande sacriffcio, atra·
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nunca pudessem imaginar a que extremas de crueldade e de ausência
de direita ela seria levada.
Como acaba de demonstmr exuberantemente o Presidente da
Associação Nacional de Inquilinas, com copiosos documentos, seria
ocioso continuar par af afora, porque essa documentação é irretor·
qufvel. O que nos anima é que precisamos examinar nesta Casa, com
1 boa vontade, com a inteligência e com o patriotismo das ilustres
Senadores, entre os quais sem favor inclufmos o nome respeitável de
V, Ex•, que esta lei precisa ter uma tramitação urgente: a da queda
da denúncia vazia, aprovada na Câmara dos Deputados,
Aqui está o eminente Deputado Alceu Collares, que merece a
nossa admiração, a nosso respeito, a nossa gratidão .. Ele disse que
realmente a melhor lei que já houve sobre o assunto, foi de fato exa·
minada e aprovada na Câmara dos Deputados, Todos os aspectos
que poderiam ser examinados estão decididos, estilo discutidos,
estão dentro da lei do inquilinato, aprovada no término da legislação
passada, na Câmara dos Deputados.
Os senhorios, vendo prestes, iminente, a consagração dos di·
reitos dos inquilinos, que não são direitos contrários ao proprietário,
alvoroçaram-se. O Sr. Roxo Lima e eu nilo temos nenhum outro in·
teresse senão a defesa do direito, da justiça, da propriedade, no
regime em que vivemos. Queremos apenas que a propriedade tenha o
destino social, consagrado na nossa Lei Magna, que ela de resto seja
uma lei consentânea com os princfpios jurfdicos, dominantes na ci· ·
vilização ocidental.
Esta lei é uma lei da selva, é umu lei desumana, é, uma lei que
está criando inquietação, intranqUilidade, flagelando a população
brasileira, cerca de 80% da população brasileira. São cifrus astronô·
micas. Eu, por exemplo, nas ruas do Rio de Janeiro, nilo encontro
em qualquer roda em que me ache, e as tenho várias, cm vários
pontos do Rio, em que niio haja 5, 10, 15 pessoas flageladas pela lei.
Lei que só assina direitos ao proprietário, nenhum direito para o in·
quilino. A este deixa um só direito, o de sair, ao talante das ambi·
ções, da ganância dos maus proprietários. Basta dizer, e temos a!
essa grande cópia de documentos e aqueles que cu mesmo poderia
oferecer à Casa, de que aluguéis de Cr$ 1.300,00, CrS 1.500,00 são
aumentados discrícionariamcnte para 5, 6 mil cruzeiros. Tenho uma
colega no Rio de Janeiro, recém-formada advogada que ganha
CrS 4.700,00, mora num apartamento conjugado, coitada, em Copa·
cabana, e o senhorio pede S mil a ela. Ela me disse: "Venho ven·
dendo tudo que tenho", Recentemente já vendeu o próprio telefone,
mns ela tem que acabar sendo esmagada por essa lei,
O próprio juiz que deu uma sentença considerando cxtintn a de·
núncia vazia, tese jurídica que não está sendo aceita pela maioria da
justiça, diz ter esta lei finalmente reflexos na descrença da justiça, e
até que ela afeta a própria segurança nacional, Duf porque gostaríamos da abolição imediata dessa lei, já que há milhões, silo cifras.
astronómicas, nilo precisamos nos deter nelas, catculamos nelas 80%
da população brasileira, sob o guante de tão famigerada nnomalia
social, Nilo há consciência juridica, não há consciência moral bem
formada que possa defender um monstrengo desse. Entilo vimos
fazer um apelo veemente no Senado, através das suas grandes figuras
pura que, tinulmcntc, não procrastinc um minuto mais a tramitação
da lei de salvação nacional da lei que fulmina a denúncia vazia, Co·
locando em pauta a Lei da Câmara, conjugada com a do Senador
Itamar Franco, estarão todos fazendo jus às bençàos das atuais e das
futuras gerações, para o bem do Brasil. Era o que tinha a dizer a
V. Ex•s
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O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, não tenho
nenhuma pergunta a fazer, a nãn ser cumprimentar V. Ex• pela
iniciativu desse convite que fez a esse grande batalhador dos inquilinos do Brasil que é Pedro Roxo. O Deputado Alceu Collarcs costu·
ma chamu·lo de O Brigador, um brigador jovem de 83 anos, V, Ex•
está de parabéns por este convite. E a presença de Pedro Roxo c do
Professor Assis, nesta Casa, esse apelo ao Senado Federal e à Cá·
mura dos Deputados, sobretudo ao Senado, nesse instante, para que
aprove o projeto da Câmara dos Deputados, no substutivo do ilustre
Deputado Alceu Collares, se esta Casa aprovar esse projeto da Cá·
mura dos Deputados, jâ cm tramitação na Comissão de Justiça da
nossa Casa, com o apoio do ilustre Senador Leite Chaves, o Senado
Federal estará fazendo justiça a milhares e milhares de inquilinos des·
te Brasil,
O próprio Deputado Fábio Fonseca, um dos representantes da
Bancada de Minas Gerais na Câmara dos Deputados, trás hoje a esta
Casa uma carta que por certo vai ler para S. Ex•, mostrando esse
apelo, que não é apenas o apelo de Pedro Roxo, mas de todos os
inquilinos do Brasil. Meus cumprimentos a V, Ex• c ao jovem Pedro
Roxo pela luta constante cm defesa dos inquilinos do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire) -Concedo a palavra ao
Senador Leite Chaves.

O SR. LEITE CHA YES- Sr. Presidente, nilo pertenço a esta
Comissuo e pela primeira vez estou participando de uma de suas
reuniões. O convite me veio pelo Senador Itamar Franco, cm decor·
réncia, talvez, do fato de na Comissão de Justiça cu estar sendo o Rc·
lato r do projeto, já vindo da Câmara e originário do Executivo, que
procura dar uma disciplina definitiva à locação,
Farei um ligeiro retrospecto acerca deste encaminhamento a fim
de que V. Ex•s e o tão dedicado Pedro Luiz Roxo tivessem mais ou
menos uma noçilo como a coisa se está comportando aqui no Senado.
Como é do seu conhecimento, esse projeto é originário do
Executivo ~ chegou à Câmara em 1974. Era um projeto que dava dis·
ciplina dúplice, isto é:, uma para locação residencial c outra para
locação comercial não amparada pelo fundo de comércio. O projeto
se ressentia de muitas falhas, se aquilo fosse nprovndo como vinha,
haveria de criar muitos conflitos no seio social. Então, a Câmnra dos
Deputados fez um trabalho muito completo acerca da matéria.
Primeiro destaque-se, é justo que se faça, a atunção do Deputado
Alceu Collnres, deu uma contribuição extremamente valiosn. Em de·
corrência disto, a Comissão de Justiça da Câmara levou ao Plenário
um projeto resultante da participação do ilustre Dcputndo c de di·
versos outros c o projeto terminou por ter forma c fundo jurfdico, c
condições de permanência, em rnzlio mesmo das suas bases de cquili·
brio que nli foram estabelecidas.
Chegando no Senado essa mntéria me foi deferida, foi dcs·
puchada para eu relatar, Logo em seguida o próprio Presidente da
Comissão de Justiça requereu anexação desse projeto a outro que
aqui tramitnvn, do Senador Agenor Mnrin, que procuravn dar uma
disciplina, estabelecer limites para os reajustnmentos de aluguéis.
Bem, voltou para Plenário e só veio às minhas mãos meses ntrás.
Logo cm seguida demos o nosso pnrccer que talvez seja do seu conhe·
cimento,
Fizemos um retrospccto da lei de 1950 para cá, os percalços que
houve, quer dizer, a apreciação sobre a Lei n• 1.300, até o projeto
atual. Na nossa unsia de que aquele projeto tivesse trnmitnçilo râ·
pidn, procuramos não apresentar maiores modificações, a ni!o ser
aquela que nos pareceu oportuna c necessária, que era n de intra·
O SR. PRESIDENTE (Jessê Freire) - Dr. Pedro Luiz Roxo duzir ou complementar o projeto com as disposições processuais
deseja tecer algumas considerações?
sobre despejo. O Código de Processo Civil, cm vigor, de autoria do
O SR. PEDRO LUIZ ROXO - Nilo, O que tinha a dizer a Sr. Alfredo Buzaid, cm suas disposições transitórias, determinou que
V, Ex• já disse; os documentos que tinha que provar e entregar já fiz aqueles dispositivos sobre locaçilo haveriam de ser transferidos para
cntrc:gu, t: se V. Ex• quiser muis uns cem ou duzentos documentos a lei cmergenciul, tua logo houvesse um trabalho definitivo paru isso.
E foi por esta ruzilo que inclui mos aqueles dispositivos no projeto e
iguais u este poderei enviar.
nu primeir11 discussuo du Comissuo de Justiça, n idéia foi inteira·
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire)- Muito obrigndo.
mente uceita; mesmo porque, cm ruzao da lcgisluçilo proccssuulfs·
ticuutuul, teria que huver essa transferência.
Concedo u puluvra ao Senador Itamar Franca.

5642 Quurta·fclra 12

Outubro de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo 11)

A Emenda que apresentamos foi apenas no que diz respeito nos
O SR. JOÃO BATISTA LOPES DE ASSIS - O que nós da
reajustamentos que, no invés de se processarem dt: acordo com os Associação Nacional dos Inquilinos vemos é que hn providências,
reajustamentos salariais, sê-lo-iam com base nus Obrigações sempre, todas elas tendentes a mostrar a gravidade do que representa
Reajustáveis do Tesouro Nacional, isso porque a lei, hoje, des· a denúncia vazia vigente; tanto que admiramos esse esforço do
caracterizou o salário mrnimo como base para reajustamento de aprimoramento que o Congresso vem fazendo pela Lei do
contrutos civis.
Inquilinato. Aindu agora V. Ex• acaba de nos dar uma brilhante
Na primeira discussão da Comissão de Justiça o Senador Otto lição de Direito, c, realmente, é nobre e muito alta n colabornçno de
Lehmann pediu vista do projeto; devolveu oferecendo sugestões, V. Ex• Mus quando vimos pedindo urgência na tramitação, cm foco,
inclusive uma delas me purece aceitável. Mns, neste mesmo diu, todos esses aspectos jurfdicos, sociais, que estilo cm pauta, de
houve outro Senador, Heitor Dins, que pediu vistu do projeto. Nilo aprimorumento, têm, de nossa parte, a mais ampla solidariedade.
devolveu ontem, quarta-feira, mas prometeu a devolução para a pró· Entretanto, secundando as palavras de V. Ex•, gostaríamos que
xima quarta-feira. Tive até entendimentos com o Deputado Alceu houvesse tramitação urgente, urgentíssima, porque casos mais com·
Collares, e formulei até um pedido de urgência para a tramitação plexos têm sido resolvidos na Casa mais alta do Congresso, no
desse projeto. Mas, como temos oportunidade de, na quarta·feirn Senado e na Câmara, em poucos dias, 8 u 15 dias, e esse está se
dar a sua feição definitiva, e como esta matéria é de exclusiva arrastando demoradamente.
competénciu da Comissi\o de Justiça, quer dizer nno sendo deferida,
Cheguei mesmo, cm declarações, há poucos dias, a dizer que o
nas outras comissões terá tramitação maior, esperamos que, diga· problemn cstf1 sendo posto, como médico no quarto do doente, a
mos, ainda nesse tempo possa ir a Plenário, se não houver percalço discutir mais ou menos !O centigramas na dosagem do medicamento
maior. O critério adotado c que achamos que deva prevalecer f: o de a aplicar c enquanto isso se dá, morre o doente. Nilo é o caso de
que num mesmo projeto se discipline a locução comercial urbana V. Ex•, quero dizer. Agora, esta solução tão felizmente abordada
não amaparadu pela lei de Comércio e a locaçilo habitacional, fnzcn· por V. Ex•, u meu ver, ainda não trouxe nenhuma vantagem no Riu.
do·se diferenciações onde elas caibam; por exemplo, asseguração da Esse problema do seguro, da fiança, cfetivamente é outro que aflige o
perempção ou na preferência, isto é, a asseguração du prcf~rt:ncia dn inquilino. As administradoras se servem quase sempre das franquias
compra do imóvel pelo inquilino se daria somente no setor habita· da lei, pura extorquir mais ainda do inquilino. De maneira que a
cional. Não teria sentido o deferimento desse direito em imóveis Cnix.u Econômica, muito bem intencionada, talvez, ainda nilo encon·
destinados n atividade comercial.
trou da parte dos senhorios um certo apoio .. O inquilino, coitado,
A denúncia vazia seria extinta para a locução hubitacionul, quer sempre em dificuldades, daí não sai. Essa dificuldade de saldo médio,
dizer, será necessária a prova daqueles requisitos para que se dê o por exemplo, ele não pode removê-lu, pois, trata-se de gente que nilo
despejo, mas a denúncia vazia continuaria para o imóvel comercial, tem recursos de espécie alguma. O senhorio, por sua vez, quer garan·
embora na própria lei. E satisfará à sociedade a aprovação deste tias maiores, não se contenta com esses três meses. De modo, apesar
projeto, que durá uma feição definitiva à locação no Pufs.
de haver muita divulgação, a meu ver, pouco resultado prático se
Enquanto isso, o projeto do Senador Itamar Franco está na Câ· estl1 colhendo, ainda, junto à Caixa Econômica Federal. V. Ex• está
mura. Aquele projeto teve a grande oportunidade, oportunidade his· nos dando n oportunidade de admirar o esforço, a sinceridade c a
tórica, de alardear no Pais n gravidade da denúncia vazia. O Rio de lealdade com que está enfrentando o problema. O que nós da As·
Janeiro estava cm pânico, os jornais disso cuidavam diariamente, e o sociação queremos é veementemente apelar, junto no Senado c à
projeto do Senador Itamar Franco teve esta grande finalidade de, Câmara dos Deputados, pura que tudo que se vá discutir, tudo o que
inclusive, promover o andamento do projeto que estava na Câmara, se vá deliberar, seja feito em termos de urgência, urgentlssimu,
porque do contrário ...
porque o tempo urge para salvarmos alguns milhões, nilo são milha·
res, de brasileiros, jú que os senhorios estão num açodamento, numa
Bem, o Presidente da República cm razoo mesmo, tambi:m,
sofreguidão, sem limites, com esta inquietaç:Io que surgiu: aprova-se
daquele projeto e da grande gritaria que se levantava do Rio e de São
Paulo, baixou aquele decreto, e no nosso projeto, quer dizer, a ou não a queda da denúncia vazia? Eles estão avançando com uma
precipitação de estarrecer. Não querem perder tempo.
revogação é pedida, porque não extingue. Aliás os jornais infor·
Enquanto se demora quulquer providência com o objetivo de
muram que extinguia, mas ele n:Io extingue a denúncia vazia; pelo
contrário, dá uma prorrogação, uma palinódia, apenas, mas não aprimorar, eles estão sugando, estão, realmente, ameaçando e intran·
resolve, em definitivo. Teve a finalidade de desangustiar situações de qUilizando a família brasileira. Ainda mais, nesta Casa, gostaria de
vexame. Pois b!!m, nesse projeto da Câmara e com essa nossa t:men- lembrar o seguinte: este problema está enchendo os hospitais de
du, nós pedimos a revogação daquele decreto presidencial, porque nu neuróticos e, também contribui nté para u queda da produção, por·
vigência da ld que haveria de viger, na vigência da lei que haverá de que o homem que está saindo de casa, hoje, nos grnndes centros para
surgir desse projeto, não haverá sentido para aquele decreto resi· ir uo banco como bancário, o médico para u sua clfnica, o profcs·
sor pura a sua cátedra, ni\o tem ele tranqUilidade para saber se no dia
dencial.
seguinte nilo estará recebendo u tu! notificuçilo da denúncia vazia,
Há questão a ser discutida, também, c procuramos ver se com esses preços exorbitantes através dos quais ameaçam: ou paga
incluiremos, mas acho que é de outro campo, e que vimos, estou vem· ou sai. Dai se concluir que qualquer demora representa fazer-se o
do assim e gosturia de ouvir o depoimento de V. Ex•, é sobre essn jogo dos inimigos dos inquilinos no Brasil. Vale dizer, dos inimigos
questão da fiança da Caixa Económica. A Lei prevê diversas da grundc fumrlia brasileiru.
mais do que nuncn, a hora de haver
modalidades de garantia, desde que elas não sejam conglobadas ou um consenso de forças espirituuis, de forças polfticns, de forças
elas nilo sejam sucessivas ou cumulativas no mesmo contrato, governamentais, no sentido de ncnburem imediatumentc com n
porque seria um abuso. Agora, nos pareceu que essa fiança du Caixu denúncia vazia, porque o decreto presidencial, nu hora em que sentiu
Económica i: de grande alcance, porque há firmas no Rio e em Siio a gravidade do problema, em certos aspectos, com u melhor das
Paulo, exploradoras, que vivem deste expediente angustiante, e não intenções, o ugruvou. Dil ele apenas dois messes de prorroguçi\o pura
sei como é que estaria no Rio, jú se operando, digamos, essa modu- cada contrata. Esse decreto é de 13 de abril deste ano. Solertemcnte
lidude de gurnntiu. Se a Caixa Económica, efetivnmente, jC1 está os proprietúrios vt!m só concordando em fazer contrato por um ano.
deferindo a fiunça, cm que termos e qual a impressão dos Srs. ucc:rca Ni\o admitem contrato nem de dois unos. Se sUo dois meses que o
disto?
decreto presidencial permite purn u prorroguçi\o, já agora, com mais
de quatro meses após u ussinuturu, cst(\ esgotado nos seus efeitos.
O SR. JOÃO !lA TISTA LOPES DE ASSIS - V. Ex• permito
Nessus condiçõos, o "polo que faço u V. Ex•s, uo Congresso, sobrctu·
um c:sclurccimcnto'~
do un Senado, é no sentido de uccitnrcm sugest"es purn que hnja um
O SR. LEITE CHAVES- Pois nua.
consenso de opiniões no Senado c nu C:1mura. Aliás ontem estivemos

a.
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com S. Ex•, o Líder da Maioria da Câmara, que nos prometeu
ncionar isso. Vamos hoje cobrar de S. Ex• o que nos prometeu
ontem. E assim queremos voltar tranqUilos e com maior respeito e
admiração pela Câmara alta do nosso Pais.
O SR. LEITE CHAVES - Então, a grande contribuição que o
Li der da Maioria poderia dar, neste caso, era concordar conosco em
dar acolhida a um projeto de urgência que se pleiteasse para este da
locação, que está em andamento. Isso ocorrendo, então, nós
terfamos condições de, este ano mesmo, votar e aprovar a lei do
Senado, porque do contrário, sendo uma lei mais complexa e mais
ampla, não tcrfamos segurança de que este ano mesmo fosse aprovado. Asseguro a V. Ex• que, de parte do Senado há interesse. Agora,
aqui é uma Casa politica e uma Casa jurfdicn, então os crivos são os
mais interessantes. Todos querem dar uma determinada contribuição c asseguro que o projeto vai sair muito bom do ponto de vista
jurfdico. Agora todos reconhecemos a necessidade da urgência e era
dentro desse critério que poderia ser pedida a urgêncin·pnrn o projeto
do Senador Itamar Franco. Esse projeto será, depois, substitufdo por
essa lei, que será completa e terá a grande finalidade de ser uma coisa
mais especifica, de ter uma tramitação mais rápida e atender aqueles
reclamos mais urgentes e mais apreensivos que silo esses da denúncia.

vazia.
Estamos certos de que no Direito brasileiro, jamais a denúncia
vazia pode permanecer, não tem sentido, quer dizer, a finalidade
habitacional í: outra. O imóvel destinado, isto é, se alguém possui um
imóvel e o destino deste é a locação, ele não pode manter aquele
imóvel no campo da livre autonomia da vontade, quer dizer,
preponderantemente. A cima dos interesses em jogo, há o interesse
social, há o interesse coletivo. Então, jamais pode prevalecer o sistema da denúncia vazia, o sistema atualmente dominante.
~ uma ilusão de muitos que, ainda, estilo nessa tentativa de
restabelecer o critério anterior.
O SR. JOÃO BATISTA LOPES DE ASSIS- Permite V. Ex•
um esclarecimento à sua tese? Lembrava-me de um pensamento de
Victor Hugo, quando ele dizia que toda a eloqUência, em todas as
assembléias do mundo, se resumia sempre nessa querela: Direito e
Lei. Quando o Direito e a Lei estão bem, há órdem e, quando há
divergência, todas as calamidades. ~ a voz oracular de Victor Hugo,
a grande figura humana, jurfdicn da França, que í: sempre para nós
um foco de luz, a nos dar essa lição memorável, que estamos
verificando em face da Lei do Inquilinato. O Direito precisa,
realmente, ser nela restaurado, atraves do esforço comum de grandes
homens como o nobre Deputado Alceu Collnres, o eminente Senador Itamar Franco e V. Ex•, como tantos outros desta Casa, que
tanto respeitamos e admiramos.
O SR. LEITE CHAVES - Concordo com V. Ex• que a lei,
quando não tem subjacêncin de realidade social ela, então, passa a
ter resultados até: catastróficos, como í: o caso.
Agora, a nossa esperança e o nosso empenho í: que o projeto
saia dessa forma. Porque aqui mesmo, inoficiosamente, eu vi que o
Executivo estaria, através de um Ministério, fazendo um projeto que
substituiria toda essa coisa. Mas, seria uma outra calamidade. Os
projetas que chegam aqui do Executivo, digamos, por mais boa vontade que tenham, eles vêm pura ser matéria de trabalho e, quando
eles saem diretamente ou sob a forma de projeto, vê V. Ex•, o resultado qual í:. Porque ninguém pode substituir qualquer Câmara Legislativa nessa função de legislar. A Casa, o Congresso, às vezes, são
acoimados de uma determinada demora, mas í: impossfvel, por mais
que se queira, não se consegue uma tramitação mais imediata, mas as
leis que saem daqui têm mais vocação de permanência, com mais
substrato de justiça, quer dizer, esses projetas que saem do Executivo
sem conteúdo, sem alcance, sem consideração de determinados fato·
res. vila criur desajustamentos,
Então, a nossa lutn i: pura que saia esta lei definitiva. Mas, creio
1ue, nilo tendo certeza de que isso possa ter uma tramitação mais
l1pidu ou n dcsejndu, scrin nconselh6vcl que esse projeto do Senador
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Itamar Franco, embora venha a ser depois absorvido, quer dizer, ele
está sendo um arfete, a dar tramitação a este de cá. No instante em
que for pedida a urgência para lá, af, o próprio Executivo que vai ter
interesse em que esse daqui, isto é, a própria Liderança represen·
tando o desejo do Executivo, vai ter preocupação, também, em facilitar a rapidez desse projeto. Porque, do contrário, as vistas podem ser
sucessivas c, esse projeto se venha alongar-se na sua tramitação, mais
do que o devido. Quer dizer, mesmo que tenhamos que pedir uma
eventual aqui, não me parece que o projeto do Senador Itamar
Franco, que já teve seu grande alcance, inclusive, motivando o andamento desse projeto que está conosco e, motivando o decreto presidencial, mesmo assim, ele continua a ser válido como um arrete,
abrindo caminho para uma passagem mais rápida dessa tramitação.
Sr. Presidente, muito obrigado a V. Ex• pela deferência que me
deu para esses esclarecimentos. Esclarecimentos esses que me parecem úteis para o ilustre Presidente da Associação dos lnquninos do
Rio de Janeiro que, ao longo da sua vida, se têm dedicado a este problema humano e de extrema finalidade social que é a luta para advinfcias de leis, que sejam mais humanas e mais justas a disciplinarem a
relação entre inquilino e locatário, entre inquilino e locador, sobretudo, nos grandes centros urbanos brasileiros.
O SR. DOMICIO GONDIM- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire)- Tem a palavra o nobre
Senador Domlcio Gondim.
O SR. DOMICIO GONDIM -Gostaria de levar ao conhecimento dos ilustres representantes da Associação dos Inquilinos, um
projeto, em tramitação nesta Casa, e que está, atualmentc, na Com is·
são de Justiça. Trata-se do novo plano do BNH para aluguel dos
seus imóveis, para passar a ai ugar os seus imóveis.
Quero dizer que fui contrário. Fui relator, fui voto vencido, pedi
pela segunda vez, vistas, fiz novo substitutivo. Mesmo assim, fui ven·
cido. Apesar das evidências que constam nesse projeto c, sobretudo,
por um motivo; este é um dos itens, uma das incoerências do projeto
original é que - este projeto é originário da Câmara - vem sobre
uma possibilidade, uma sugestão feita de que o aluguel seria cobrado
na bse do custo do imóvel, considerando o juro, no mfnimo -vejam
bem, meus senhores - o juro seria no mfnimo, de 6%. Em outras
palavras, se amanhã o BNH quisesse cobrar um juro de 30, 40, 50%
ao ano, era perfeitamente enquadrado dentro desta lei e teria a chancela desta Casa- af é que eu acho que é o pior de tudo- porque se
o BNH ou o Executivo enviasse um projeto e achasse que essa era a
única solução, iria também com o meu voto contrário, mas, jamais
com a chancela desta Casa, um projeto cm que dava uma carta
branca para se cobrar o que se quisesse, praticamente, num aluguel,
baseado no juro mfnimo. Ora, não havia necessidade. Nunca vi lei
nenhuma que dissesse que fosse o mfnimo. O juro máximo a cobrar
será tanto, nunca o mfnimo, o mfnimo cabe a cada um.
Quero informar, também, ao ilustre representante aqui que não
sou advogado -sou engenheiro - o bom senso é que determinaria,
exatamcnte, este ponto. E, também, gostaria de alertar à Associaçilo,
porque sendo o maior proprietário, indiscutivelmente, o BNH,
também já fiz um projeto, há dois anos, para corrigir a corrcção
monetária. Principalmente, porque é este o motivo do aumento da
progressilo geométrica que se quer dar ao aumento dos aluguéis. 1:: af
que está -cm minha opinião- o inicio de todo o erro. Af é que
está, cxtamente, que foi este crescendo de custos que levou a Isto. E a
correção monetária. Permitirei, perfeitamente, no nobre Senador
Alceu Collares, o seu aparte, mas queria concluir. Pois não, aqui é
uma casa de todos nós. Aqui é a casa do Congresso brasileiro c com
a anuência do Sr. Presidente, a quem V. Ex• deveria se dirigir, de
acordo com o Regimento.~ com imensa satisfação que ouvirei o seu
aparte.
O SR. PRESIDENTE (Jcssé Freire) - Convidados os
Deputados federais, interessados no assunto, para participarem da
nossa reunião, é com muita satisfação que concedo a palavra no
nobre Dcputudo Alceu Collares.
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O SR. ALCEU COLLARES - Se a generosidade do nosso
Presidente permitir, me reservaria, mais tarde, fazer um comentârio
sobre o problema do inquilinato no Brasil. Mas, especificamente,
quero lhe dar meus parabéns. Essa do BNH transformar os imóveis
cm imóveis alugados, deturparia a instituição. A instituição nilo foi
feita para ser representante de administração de imóveis, ela foi feita
para construir imóveis, principalmente, para as classes de renda
menor. Dai toda a lógica c toda a razão assiste a V. Ex•, no momento cm que coloca-se contrârio a um projeto dessa natureza. Nilo sei
se o projeto é do Executivo. Acho que nilo. O Executivo,
provavelmente, nilo iria deturpar as finalidades do Banco Nacional
da Habitação.
O SR. PRESIDENTE (Jcssé Freire) - 1:. do Deputado
Salvador Julianclli, mas é com a anuência c aprovação c, vamos
dizer, e a concordância plena do BNH.
O SR. ALCEU COLLARES - Mas, é uma deformação total e
absoluta, A outra parte que V. Ex• quer se preocupar é o problema
da correçilo monetária. A corrcção monctâria nilo é problema do
BNH, o grande problema do BNH são os juros. Se tirar os juros na
prestação do pagamento da aquisição da casa própria -já provei
isto cm 1974, quando o Presidente Médici encaminhou algumas
proposições para o Congresso - que, tirando os juros na prestação
se fará uma redução de 45, 50% do valor do imóvel. E perguntaramme como poderia se tirar os juros se os valores para a aquisição da
casa própria, isto é, a captação a fonte de captação de recursos do
BNH chama-se Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e como o
Governo paga juros e correção monctâria, como é que o BNH poderia, também, ou melhor, poderia financiar imóvel sem os juros.
Sugeri e penso que o trabalhador na sua conta vinculada não é um
capitalista, ele precisa que o seu dinheiro nilo perca, durante o
tempo, o valor, a substância c só com uma incidência da correção
monetária, ele teria condições de manter o valor do seu dinheiro.
Poderia se tirar os juros? Não.
O SR. GILVAN ROCHA - Na conta do trabalhador.
Gostaria de dar um aparte a V. Ex• i?
O SR. ALCEU COLLARES- Mesmo porque, nobre Senador,
em cada conta o juro não representa nada. Mas, se V. Ex• pegar
uma prestação do imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro de
Habitação, verificará que 70,80% correspondem a juros. A corrcção
monetária no caso do BNH, não é o grande mal. O mal reside,
exatamente, nos juros, Tirem-se os juros e a prestação serâ reduzida
de45 a 50%.
O SR. DOMICIO GONDIM - Nobre Senador Alceu Coilares, mais uma vez, congratuto.. mc com V. Ex• mas, também,
discordaria de um modo. O que poderlamos fazer era, também,
reduzir o juro. Existe uma coisa maior que chamaria, a corrcção
social, é o desnivelamento das classes menos favorecidas brasileiras.

Isto é, acima de tudo, o mais importante. Que permanecesse a correção monetária e os juros para apartamentos. Cidadãos brasileiros
que tivessem- vamos dizer- uma renda acima de 20 salllrios minimos, era perfeitamente normal. Porque, primeiro, aquele cidadão
tem um nível de julgamento que isto é: que é o mais importante.
Porque mais de 95% dos adquirentes de casa própria pelo Sistema do
BNH, não sabem que foi feito um inquérito por mim, nilo sabem o
que estilo assinando, nilo sabem o que estilo fazendo. Desta Maneira,
o problema é que a classe que mais ganhasse, não importa se ele jâ
tem uma capacidade de ganhar 20 salârios mlnimos, ele tem uma
responsabilidade consigo mesmo de ter um discernimento melhor, de
ter tido uma formação melhor. Agora, para os que ganham menos
do que isso e ai haveria uma redução drâstica, porque não acredito
em reduções, como foi feito há pouco, para melhorar o sistema
financeiro brasileiro, I ,2% ao ano, é ridlculo. Esta C: que é a verdade.
E nilo se truta de demngogiu, nilo estou interessado, nilo tenho

imó~

vcl comprado pelo Sistema BNH, nem os meus familiares, mas acho
que não poderfamos jamais concordar com um sistema piamo que ui
estú, nem com o sistema BNH, que ainda estll. Não concordo com
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V. Ex• na questão de tirar, totalmente, os juros, mas, minorá-los
para us classes menos favorecidas e, também, a correçilo monetária.
E provo por qué? Porque desta maneira a renda nos empréstimos de
baixo nfvel, compensaria os menores c sairiam os bancos, as
entidades financeiras aliciais ou que se valem dos créditos oficiais,
beneficiadas, na mesma maneira, no lucro, porque vivemos numa
sociedade capitalista, onde o lucro é importante, porém, em condições humanas.
Porque um lucro, quando excessivo é desumano, c pernicioso
para o indivíduo c é pernicioso para o país. Desta maneira, discordo
de V. Ex• do ponto da abolição total dos juros. Nilo. Diminuição
dos mesmos, mas, um outro aspecto que este deixa-se de fazer e
justificar como uma redução, com a boa desculpa - que não é
verdadeira - de redução na conta do Fundo de Garantia, da redu·
ção, quer fosse do juro, quer fosse da correçilo monetâria, hã
incapacidade de fazê-lo, porque iria prejudicar o operário. Nilo. Nilo
iria prejudicar, porque o operârio tem o seu Fundo de Garantia
sobre o seu salârio e se nós déssemos, mesmo que, uma correção
menor, mas todos anos, ele seria· aumentado quase que
automaticamente. Ele tem uma correção, ele aumenta o seu
patrimônio e, principalmente aquele que se beneficiasse do seu
Fundo de Garantia para a propriedade, seria muito melhor que ele
receba menos no Fundo de Garantia, mas também, pague m~ito me·
nos na aquisição da sua propriedade. Desta maneira, corrigirlamos
isso e não iríamos distorcer os lucros que teria que ter as entidades
financeiras.
E, mais além, eles estilo com lucros excessivos. Toda entidade
financeira brasileira, hoje, quer seja estatal ou privada, se encontra 1
numa margem de lucros que o País não suporta mais. Sou liberal,
sou da ARENA, minha origem partidária não é a demagogia, não
estou interessado neste assunto de demagogia, não o faço e nem nunca liz, mas, quero dizer, de viva voz, que hã muitos anos jâ venho
batalhando c sendo contrário à corrcçilo monetária, não só neste caso, como por exemplo, o FAS - que é um sistema de empréstimo
para construção de hospitais, estradas, beneficias às pequenas
comunidades - a correção monetária, em alguns casos, incide em
total, com juros de 12%, mais taxas de abertura, etc. O que vamos
fazer? Sei de Estados e de entidades estatais de âgua c esgotos que já
não saberão no ano que vem o que vão fazer para poder pagar. Em
outras palavras, estamos incitando à inflação, cada dia mais. Desta
maneira, sou contrário c quero dizer, apesar de não concordar com a
redução total, porque também não desejo descapitalizar as entidades
financeiras, mas também, nilo posso concordar com a descapitalização total do povo e como já disse Jesus: "o mais correto é o caminho
do meio".
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire) - Concedo a palavra ao
nobre Deputado Fábio Fonseca.
O SR. FÁBIO FONSECA- Gostaria deter aqui uma carta de
um ex-companheiro da Força Expedicionâria Brasileira, João Procópio Filho, Major R·l.
"Recebi cópia do seu discurso que pronunciou no Con·
grosso, no dia 5·5-77, sobre os direitos concedidos aos ex-integrantes da FEB".
E refere que o Sr. Ministro da Previdência, através de uma sim·
pies portaria, quer desfazer uma lei que o nosso querido e saudoso
Marechal Castcllo Branco, havia dado aos ex-combatentes.
"Agradeço a V. Ex• a lembrança de minha pessoa e
louvo a iniciativa. Aproveito, no entanto, a oportunidade c
tenho a informar que uma grande parte do eleitorado, tem
sérias restrições a fazer ao Congresso brasileiro, pois o mcs·
mo reúne todos os seus membros, com todn a rapidez,
quando o projeto necessita de aprovação urgente, quando é
do interesse do Governo, porém, espurça aqueles de capital
interesse das classes sociais menos favorecidas, como uconte~
ce com u Lei do Inquilinato, cujo projeto deveria ser uprovu·
do em março de 1977 e, utó hoje, nilo teve ainda andamento.
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Eu mesmo sofri as contingimcins da denllncia vazia,
sendo despejado de onde morava após 11 unos. Niló tenho
tido tempo de pagar um novo aluguel, bem sabes do. meu fundo.
Felicito a V. Ex• pela idéia e o empreendimento e faço

nus suas atividudes nu Federação do Comércio. Tive oportunidade
de ver as obras que foram inauguradas cm 1973, cm Taguutinga e
Ccílúndia, e onde verinquci, realmente, o espírito público de V. Ex•

votos pc:ln felicidade pcssoul\ mas que continue a lutar, c:spc·

E, ao nobre: Scnudor Oomício Gondim, engenheiro que, como cu,

cialmentc pelo projeto da denuncia vazia do Senador Itamar
Franco.

médico, tive a grata satisfação de suber que V. Ex• ê, realmente, um
homem franco como todos os bons paraibanos- que os conheço de
longa data - c que não está aqui pura fazer coro, nem mêdia de·
magógíca com qualquer coisa que venha do Planalto. Meus cumpri·
mentes c muito obrigado por terem me ouvido.

Mas, Sr. Presidente, quando convocamos na Câmara dos
Deputados, o então Presidente do BNH, o Sr. Rubens Vaz, ele
ofereceu dados que, realmente, me estarreceram. Em 1968 e 1969,
eles inverteram 18 bilhões de cruzeiros c recolheram cm 1973, precisa·
mente em fevereiro, um lucro liquido de 43 bilhões de cruzeiros. Há
justiça social nesse banco? Felicito V. Ex• por nilo ter u oportunidade de ter comprado qualquer coisa do BNH. Haja vista que a villva
do faraó Miquerinos, que quando foi descoberta a sua tumba, reclamava que ela fora feita pelo BNH e que desde há cinco mil anos passados, ela continuava ainda devendo a metade daquela tumba. O
BNH também foi objeto de uma CPI na Câmara, da qual fui um dos
sub-relatorcs, c forcei o Sr. Ministro Rangei Reis e o Dr. Mauricio
Schulman, a fazer um projeto social, ou melhor, uma forma pela
qual os assalariados de um ou dois salários pudessem obter sua casa
própria, através do sistema do BNH. Mas, mesmo sabendo que eles
só o teriam depois que a morte os separasse do BNH, porque é a
única solução que cu vejo.
Gostaria de fazer algumas considerações, que acho de suma im·
portância, embora seja médico, mas, ligado aos problemas sociais e
comunitários do meu Pais, e como tive a oportunidade de defendê· lo
no exterior, como bom nacionalista, defendo-o aqui também. Tenho
a impressão que o Senhor Presidente da República tem sido mal
informado por essa nova semântica de tecnólogos, porque os
projetas que vêm do Executivo, realmente, vêm eivados de erros, de
aberrações, que só poderia ser mesmo por grupos de tecnólogos.
Acham eles, que de um simples esconderijo nos seus gabinetes
refrigerados, sem o contacto pessoal com o povo, sem o contacto
com o Congresso Nacional resolvem eles os problemas do Governo.
Ao contrãrio, têm levado o Scnhor Presidente da República aos
maiores dissabores, que todos nós conhecemos. As intensões do Se·
nhor Presidente, quero crer por ser seu amigo, que ele é bem intencionado, mas muito mal assessorado.
Gostaria de condensar, apenas, um fator que achei demagógico;
a Caixa Económica Federal, através do ex-Chefe de Imprensa da Presidência da República, Humberto, Barreto, fez uma demagogia. Ele
faz o financiamento, mas para quem fizer o depósito c assim ter um
saldo médio. uma forma de recolher fundos para capitalizar na
Caixa Económica. Não vejo justiça social nisso, também.
Gostaria de fazer mais um pequeno reparo: disse, uma vez, nu
Câmara dos Deputados, com a franqueza que me é peculiar, e sem
medo, que o Congresso Nacional era constitufdo por grupos
plutocratas alicnigenas, nacionais, c agora, também, da reprcscntaçilo do poder imobiliário desses "falcões tcsourosmóticos", da miséria do povo brasileiro. Estou preocupado que, possivelmente, o
Deputado Blota Júnior seja um dos porta-vozes desses grupos
plutocratas dos agrupamentos imobiliários. E lamento muito que

e

biliário lhes impinge. E quero congratular-me com o Senador Jcssé
Freire, Presidente dcstu Comissão, que já conhecemos de longa data,

O SR. ITAMAR FRANCO - O Senador Leite Chaves foi
chamado pura uma reunião da Bancada. O MDB está reunido agora
c ele pediu-me para justificar a sua ausência neste instante.
O SR. PRESIDENTE (Jessó Freire)
Deputado Alceu Collares.

Com a palavra o

O SR. ALCEU COLLARES - Em primeiro lugar, nossos
cumprimentos a S. Ex•, o Presidente desta Comissão Permanente do
Senado, por ter ensejado a oportunidade da vinda do Presidente da
Associação Nacional de Inquilinos, que dentro das suas possibilidades tem feito tudo para defender os inquilinos. um batalhador
incansável na defesa dos inquilinos do Brasil, nào de agora, mas desde há muito tempo, que estilo desamparados. O problema do inquilinato no Brasil nilo é uma situação recente, ela piorou de tempos a

e

estn parte. Tivemos uma oportunidade em que o Estado tevt: neces..

sidade de intervir pura tentar disciplinar a ganância desenfreada das
administradoras de imóveis e acabou, inclusive, com a aprovação da
Lei n• 1.300, de 1950, onde se estabeleceu o congelumento dos
alugueres, para aquela época me purecc que seria correto. Hoje,
evidentemente, ninguém fala cm congelamento. Estão se preo·
capando, apenas, em disciplinar de tal forma essa legislação, que se
estabeleça o justo equilibrío entre o proprietãrio e o inquilino, mas
que se combata, fundamentalmente, uma violenta especulação,
violenta exploração de p<~rte das administradoras de imóveis, que
não têm o menor escrúpulo cm esgotar tudo quanto é possível do
inquilino,
O que acontece em matéria de administradoras de imóveis no
Brasil, é que não tem nada que discipline a atividade dessas organizações. Elas silo as verdadeiras legisladoras, cada uma adotando os mi:·
todos que bem entende. Não cobram só a tax<~ de cadastro, taxa de
cobrança, taxa de expediente para preencher esses contratos, que o
nosso eminente Presidente apresentou a V. Ex• Há imobili:írias que
cobram 5% sobre o valor do aluguel anual. Se for de lO mil cruzeiros,
silo 120 mil cruzeiros para preencher um contrato que i: adquirido
numa livraria. Cobra-se 5% sobre o valor anual do contrato. Silo
abusos fantásticos. E o Governo tenho certeza de que ele tem conhc·
cimento do que está se pass<~ndo cm matéria de legislaçilo do
inquilinato.
Em 1974, o Presidente Mé:dici encaminhou à Cám<~ra dos Deputados, o Projeto n• 2.320, que foi elaborado exutamcnte por uma pcs·
sou interessada em defend~r os proprietários, chnmnwse Desembar-

gador Luiz Antônio de Andrade. Nilo sou eu quem disse, foi o
Presidente da Associação Nacional de Inquilinos. Interpelado numa

isso tenha que ser dito desta maneira. com n franqueza e com

Comil'silo Especial, que nós criamos na ComissUo de Justiça, porque

inobservância, até, de alguns preceitos.
Ao ilustre jurista professor Assis, gostaria de dizer que S. S• foi
infeliz, quando deveria ficar nos "finulmente" c deixar os consideran·
dos, quando atingiu os medicas brasileiros, no que diz respeito à
posologia terapêutica farmacológica. Nós temos muito senso de
como saber resolver o problemn daqueles que se encontrnm nos estertores, ou melhor, daquelcs que podemos recuperar.
Quero congratular-me com o nobre Deputudo Alceu Collares,
com o Senador Itamar Franco, do meu Estudo, pelas felizes idéias,
pelas lutas que têm empreendido em favor dessus caNtas menos
afortunados, especialmente aqueles que ainda vivem de saHtrios
aviltantcs, c que ni1o podem fazer face 1\s ex torções que o poder imo·

ao invés de apenas fazermos uma consolidação de cr:ntenus de lei que

existiam, que criaram problemas, não só para o intérprete,
advogudo, para o jurista. para os juízes c pana os Tribunais,

ur.nul eles não subiam que lei iam

<~plicar;

se era a

~.404,

p<~ru o
porqu~

n4.R66, se

era o Decreto n9 4, se eru o de n" 6, havia umn plctora de leis e os

juizes se sentiam em dificuldades purn aplicaç;lo. O Presidente
Médici pediu no Descmbnrgudor, que i: ;1utor de obras, c boas ohrns
inclusive, ele apenas liceu numa ConsolidacUo, dividindo os imóveis
que ernm locudos untes de 7 de uhril de IIJó5 dcixnndo c~scs 11 scrcm
disciplinudos pclu Lei n\' 4.494, qu-: i: ;Htu~:!;l q.ll' .t~Sq.!ura\:1 .w
inquilino o direito de pcrmnnecer no imóvel tcrminndo o contrato
com prnzo certo.
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Este cnso atingiu, mais ou menos, nn época em que ele seu
depoimento, 15% dos imóveis alugados no Brasil, que estavam bene·
ficiados pela Lei n' 4.494, isto é, que não tinha denúncia vazia.
Depois dessa data com a preocupação, com o pretexto de estimulo à
construção civil, abriu-se a porta purn esta famigerada denúncia
vazia, ou denúncia i motivada. Terminado o contrato, o proprietário
pede o imóvel sem justificar e o inquilino não tem outra alternativa,
não tem como se defender, ou ele sai ou suporta os reajustamentos
exorbitantes que são exigidos normalmente pelos proprietários ou pc·
las administradoras de imóveis.
Isto criou um verdadeiro trauma social.
O SR. DOM!CIO GONDIM- Sr. Presidente, o Sr. permitiria
que cu fizesse uma pergunta no nobre Deputado? Nilo é bem
regimental mas ...
Nobre Deputado Alceu Collares, gostaria de saber, porque sobre isto tenho pensado, agido sozinho, atí: sendo ridicularizado algu·
mas vezes, o que não me importa, sobre essas questões que na minha
concepção até mesmo o momento político brasileiro que ora atravessamos é decorrente do momento económico que vivemos. Se tivermos uma economia equilibrada, se tivermos uma inflação contra·
!ada, não teremos essas discussões, nem de denúncias vazias. De
modo que vou ao início do problema que é o custo do dinheiro c, por
conseqUência, todos querem avançar mais. Nisto é que existe vamos dizer - Congresso, para que as divergências, cm alto nfvcl,
sejam dialogadas, discutidas e aí faço, também, um apelo e uma vamos dizer- ao nobre Deputado Fábio Fonseca, que não concor·
do que se diga que o Sr. Deputado Blota Júnior, ou o Senhor mesmo
que defende os inquilinos, seja tido como um defensor. O senhor está
defendendo a causa que acha justa, ele também. Não quer dizer com
isso que vamos diminuir o valor.
Nu minha opinião, os senhores que defendem o inquilinato têm
o mesmo valor que aqueles que defendem o proprietário, apenas que,
esta que é a função desta Casa, o diálogo aqui seja mantido e por um
senso de justiça, que todos têm, prevaleça o direito de uma maioria
que í: o número de inquilinos, obviamente, cm ter ajusta lei feita.
Desta maneira, não quero com isso deixar passar que deputado
A ou senador B defenda esta ou aquela causa por interesse. Por exemplo, eu não poderia, jamais, aceitar que fosse dito que o nobre Se·
nadar, meu amigo, Itamar Franco, fosse o defensor intransigente do
inquilino porque ele tem um projeto da lei do inquilinato, Absolutamente. O que quero concluir, é que a qucstiio niio foi bem posta,
com todo o respeito c simpatia que o nobre Deputado Fábio Fonse·
ca me merece.
Gostaria de fazer uma pergunta, nobre Deputado: seria um
apoio sincero, sensato, objetivo, na redução dos custos do BNH,
que, tenho certeza, teriam innuência numa questão do inquilino e,
também, fosse reduzido com uma fórmula, o meu ponto de vista
principal deste argumento é este, uma fórmula justa, eqUânime, de
reduzir também o Fundo de Garantia, estas participações, porque,
na realidade, a redução mia muito mais benéfica, porque o Fundo
de Garantiu evctualmente tem acesso. Agora, os aluguéis, o custo de
vida, este niio, todo dia pressiona o cidadão brasileiro menos
aquinhoado pela sorte.
De modo que esta era a minha pergunta: os senhores dariam
apoio porque tenho certeza que uma enorme maioria do nosso Partido, da ARENA, também daria para u redução nos dois lados,
cq!lanimementc e terlumos uma das maiores contribuições, na minha
opinião, pura o controle e u diminuiçiio do surto inflacionârio
brasileiro.
O SR. BENJAMIM FARAH- Sr. Presidente, eu pediria para
dar um rC.pido aparte por4ue u minha Bancada estâ reunida, c teroi
que compnr~:ccr U rcuniUo. A nossa Buncudu do Senado estú reprc·
sentada aqui pelo nobre e diniunico companheiro Itamar Franco.
Portanto, S. Ex• Uarú, depois, todns ns informações nos representantes do Scn:Hil,, Quero apenas pedir licença para me retinir,
(.;ongratulando-mc com esta Comissiio por esta rcunmo e, também,
quero !.:umprimcntar o Dr. Roxo, Presidente du Associuçi\o dos
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Inquilinos no Brasil, pela sua longa pcregrinaçiio, humana e cristil e,
também, u presença do Dr. Lopes de Assis nessa batalha que tem um
fundo social enorme. Eu acredito que o Senado não hã de faltar ao
cumprimento do seu dever neste instante, mormente contundo com
todas essas figuras interessadas na solução desse problema. Peço
licença para me retirar, e agradeço e cumprimento os nobres colegas
e os visitantes.
O SR. PRESIDENTE (Jcssé Freire)- Vou manter a palavra no
Deputado Alceu Collares, pedindo a atenção para nilo fazermos
divaguçõ.es sobre outros temas correlatas. Eu acho que o problema í:
denúncia vazia, e V, Ex• estava csplanando muito bem, citando,
inclusive, as leis anteriores, toda a legislaçilo, c depois entilo da
esplanaçí\o do Deputado Alceu Collares, nós temos tempo suficiente
para discutirmos esses assuntos correlatas, como é o problema da
correção monetária, o problema dos juros, do Banco da Habitação,
só durante a argumentação poderemos citar. Vamos nos fixar somcn·
te sobre a denúncia vazia.
O SR. F,\B!O FONSECA - Senador, o nobre Deputado
Alceu Collares vai me permitir um minuto para eu expor a minha
filosofia, que é de grunde alcance para o meu ponto de vista,
contestado pelo nobre Senador da Paraíba, Senador Domício Gon·
dim.
Senador Domício Gondim, eu quero crer que, como erudito que
o é, já deve ter lido os dramas Shakespearianos e deve ter lido aqueles "Sonhos de Uma Noite de Verão". E num dos seus sonhos, ele
sonhou que era um almirante, t ao comandar a sua nave numa
tempestade, ola foi aos escolhos e soçobrou, c ele, a nado, aproxi·
mou-sc da praia exausto c dormiu. Acordando, dois seres que ele
julgava que não existissem naquela ilha. Um, Aricl, e o outro,
Caliban. Ariel, o Deus do Bem, Caliban o Deus do Mal. E ele,
sensatamente olhou para Ariel, sem saber que era o Deus do Bem e o
acompanhou.~ essa a minha filosofia.
O SR. PRESIDENTE {Jcssé Freire) - Concedo a palavra ao
nobre Deputado Alceu Collarcs.
O SR. ALCEU COLLARES- O que nós precisávamos, c eu
tenho a imprcssiio de que há uma necessidade de uma ampla reunião
a respeito, porque í: um dos problemas importantíssimos desse País,
e sei, inclusive, que o nobre Presidente que tem uma representação
das mais dignas, e que, inclusive, pode influenciar muito no setor
deste programa, porque hã centenas de milhares de pequenos e
médios comerciantes sofrendo as conseqUências cm nosso Pais.
O grande comerciante não precisa, ele constrói sua casa, como
as "Americanas''. o uJumbo"; todos esses não precisam da Lei do
Inquilinato, Entiio, não têm necessidade de amparo pcnhum. Mas o
pequeno e o médio' comerciante, lojista, este, coitado, nilo tem mais
tranqUilidade. Ele faz a fama, o conceito da Casa. Como o Decreto
n• 24.150 ampara o indivíduo só depois de cinco anos de contrato, as
locadoras nilo fazem contrato que deixem chegar aos cinco anos: vilo
fazendo por dois anos com exigências violentas até o individuo nilo
ter mais condições de continuar com o seu trabalho.
Hã um projeto que veio do Governo, duas partes: Uma, para os
imóveis amparados pela Lei n• 4.494 c, a outra, com a denúncia
vazia. Depois, constitulmos uma Comissiio Especial onde se estu·
dou, durante dois unos, a matéria, Posso dizer, de sã consciência,
inclusive com abulizado depoimento de.vários especialistas na muté·
riu, como é o Desembargador Oswaldo Lopes e outros: se o
Congresso aprovar esta ld, pode ter imperfeições, mas será uma das
melhores leis que se vai aprovar, Ele niio tem o problema da Caixa
com u fiança. Poderia ter feito um estudo mais profundo e dado ao
Governo uma contribuiçilo das mais valiosas. Nós estamos sugcrin·
do ao Governou criação do seguro de fiança locatlciu.
Hoje, no Direito, quase todas as obrigações silo cobertas com o
seguro. Por que, então, no inquilinato ní\o se criou o instituto de
seguro dc.fiunça locatíciu pura ncubur com os escritórios vendendo
fiunçu, como í: o caso do Rio, de São Paulo, de Porto Alegre?
Quando um infeliz chega do interior à capital e ní\o tem como alugar
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c não pode comprar a fiança, por não ter condições, ele cai na
caução, Ci um outro instituto que dá à imobiliária um instrumento
violento de especulação e de violação. No nosso trabalho, na Câma·
ra, nós estamos tentando criar o seguro de fiança Jocatfcia; ouvimos
técnicos em ciências atuariais que chegaram à conclusão de que é
perfeitamente passivei a criaçilo deste seguro. E mais, o Instituto de
Resseguros do Brasil já tem ati: uma apólice que mandou para as
Companhias de Seguro para fazer um exame, para estudar a
viabilidade da impluntaçào do seguro de fiança Jocatfcia, a fim de
evitar que o individuo tenha o constrangimento de chegar para um
Senador e dizer: o senhor me dá uma fiança? Há um estado de
constrangimento reciproco de quem pede c a quem se pede porque,
afinal, aquele a quem se pede é de se imaginar: será que ele vai
cumprir as cláusulas contratuais e ao final não lhe vai causar um
enorme prejuízo? Por que entilo não se criar um seguro de fiança
Jocatfcia, para cobrir todos os prováveis prejufzos que possam advir
de uma infração contratual, por parte do inquilino? Isto é muito fácil
de fazer. E só chamar um técnico de ciências autuariais e verificar:
quanto maior a massa de inquilinos, menor será o prêmio. E o
instituto da cauçilo, há imobiliárias que o usam. Conheço uma em
Porto Afegre que tem 600 imóveis com caução, em média de três mil
cruzeiros e ssc cidadão está girando com o dinheiro do inquilino,
cm caderneta de poupança, fazendo industria c outras coisas. Depois
de três ou quatro anos, ele devolve o dinheiro completamente
desvalorizado.
Com esta nossa Legislação, estamos oferecendo ao Governo
uma das contribuições mais puras c mais sinceras; estamos dizendo
que quem quiser pedir cauçilo pode pedir, mas que vá depositar cm·
caderneta de poupança, rendendo juros e correçi!o monetária para o
inquilino. Isto é um ovo de Colombo, i: muito mais garantido o
valor da caução numa caderneta do que ficar na mão do dirctor de
uma imobiliária, que pode falir, enganar o proprietário e enganar o
próprio inquilino. E esta Legislação está ai, Senador, há dois anos e
não houve nenhuma sensibilização, lurnentavclmcnte, da parte do
Governo.
O problema dos condomínios dá uma c~ploração viofcntfssima.
Você pega um contrato desse; aqui, qualquer desses contratos tem
cláusula cm que o inquilino é obrigado a tudo: ele paga despesas
ordinárias de condomfnio, Que são aquelas despesas destinadas à
manutenção do imóvel, limpeza nos lugares de uso comum, mas,
também, paga as chamadas despesas extraordinárias de condominio,
que se destinam à valorização do imóvel, Troca-se, por exemplo, a
parede do edifício, a frente, coloca-se pastilha, põe-se essa aparelha·
gcm moderna de comunicação. Isso é cobrado do inquilino, quando
quem deveria pagar era o proprietário porque, afinal, está valorizan·
do o imóvel' dele. O problema atingiu as raias da calamidade pública.
fi preciso que o Congresso - e acredito que todos nós estamos
sensibilizados, - evidentemente estamos, também, limitados cm
nosso poder de decisão.
O SR. DOMICJO GONDIM - Dá licença pura um aparte?
Nos contratos de Iocuçilo, o locutário declara que recebeu o imóvel
do proprietário cm perfeito estado de conservaçilo, todo ele pintado,
o que é uma mentira. Ele recebeu o imóvel todo deteriorado,

e

O SR, ALCEU COLLARES u chamada indústria da
pintura. O senhor nilo sabe o que está acontecendo com a indústria
da pintura, Senador~ O infeliz vai entregar um imóvel, entrega o
apartamento, ele pode chamar o maior decorador do País, faz a pin·
turu, vem o tí:cnico da imobiliária c diz: nilo aceitamos. Nilo aceita c
fica correndo o aluguel, Depois, ele só aceita a pintura feita pelo
técnico da imobili(~riu. Ele entilo apresenta um orçamento que vale
cinco, seis vezes n milo·dc-obru e o material usado nu pintura
duquele imóvel. Este problemu é realmente angustiante. Mas, há
uma série de outros elementos que podcrfnmos expor, que estilo
nesta consolidação c nesta inovuçilo da Legislaçilo do Inquilino,
Vamos nos ater, rapidamente, u dizer que há uma necessidade de
umu solução. O projeto do Senudor Itamar Frunco atinge somente
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um setor, que é o mais urgente de todos, agora. Ci o problema da
denúncia vazia.
Na Câmara, tanto quanto me seja passivei, tenho tentado ver
aprovado aquele projeto, porque não prejudica esta consolidação.
Aprovado, permitiria ao Congresso, ao Senado, um exame mais
demorado da matéria, dado a sua complexidade c a extensão da pró·
pria matéria, Bem, o que está acontecendo? Creio, firmemente, que
os assessores enganaram o Presidente da República. Nilo posso acreditar que o Presidente tenha sido devidamente esclarecido a respeito
deste problema, porque, senão, o Chefe de Relações Públicas,
Coronef Camargo, não colocaria, como colocou, na nota imediata à
assinatura do Decreto n• I.534, a seguinte informaçilo: "0
Presidente acaba de assinar o Decreto, eliminando a denúncia
vazia", Ora, é certo, meu Senador, que o senhor estâ dirigindo uma
empresa e tem que confiar nos seus assessores. Eles lhe trazem, lhe
dão explicações e o senhor assina, porque ninguém vai exigir que o
Presidente saiba tudo, Ele tem que confiar nos seus assessores. Mas,
nesta hora, os assessores se enganaram, pode ser até que convencidos
de que estavam certos. Duvido que isso tenha acontecido- mas le·
varam o Presidente a cometer uma das maiores injustiças que se tem
noticia na história de legislação por decreto. Consagraram, definiti·
vamcntc, a denúncia vazia com prazo certo, isto é, cada ano de con'trato corresponde a uma prorrogação de dois meses. E sabem o que
estâ acontecendo? Aqueles 15% de imóveis amparados pela Lei n•
4.494 entraram agora também. Pessoas que tinham dez, quinze anos
morando num imóvel c que vinham sofrendo os reajustamentos prc·
vistos na Lei n• 4.494 c que tinham uma tabela aluaria! para ir, não
só reajustando, também recuperando o valor do aluguel congelado
durante mais de uma década.
Todos esses estão recebendo notificações das imobiliárias para
dizer inclusive nos que têm dez anos, pedindo o imóvel para
desocupar ejã dando prazo previsto no Decreto n• I,534,
Nilo sou homem de visitar, de pedir audiência para ninguém,
Mas, tenho vontade de pedir audiência, um dia, ao Presidente da Re·
pública, ou seja Já a quem for, para explicar este pormenor e mostrar
que ele foi enganado, porque não acredito que o Presidente quisesse
criar um problema tão sério para o inquilino no Brasil. Se ele tiver
consciência, se ele for esclarecido, ele vai admitir imediatamente a ai·
tcraçilo c nós não queremos nesta legislação - nenhum Senador
quer- tomar o imóvel do proprietário c dizer assim: o inquilino fica
morando lá o tempo que quiser. Nilo é assim. Estamos devolvendo
aqueles itens dentro dos quais o proprietário pode tomar o imóvel,
disciplinando o direito de retomada para uso próprio, para o uso de
descendentes, para demolição, para ampliação, por determinaçilo da
prefeitura quando chega à conclusão de que o imóvel está oferecendo
riscos. Tudo isto está perfeitamente disciplinado nesta matéria c, lamentavelmente, esta é a verdade, cstã demorando demais. Está
muito morosa, precisaria ter um apressamento na sua tramitação.
O SR. ITAMAR FRANCO- Ela se encontra na Câmara dos
Deputados desde o dia 30 de novembro de 1976.
O SR. ALCEU COLLARES - (; incrfvcl, isto não pode ser.
Depois começam a falar mal da gente; vocês estilo lã amarrando as
coisas c nilo resolvem, não 1:? Mas, só pura concluir, o problema da
habitaçilo no Brasil tem uma complexidade muito grande. Nilo é só a
Lei do Inquilino, não é só o BNH, O principal é disciplinar o uso do
solo no Brasil, Porque, se não se disciplinar o uso do solo vai chegar
o momento em que ninguém vai poder morar em parte nenhuma, o
que está acontecendo aqui cm Brasflia. Aqui cm Bras!lia a expio·
ruçào imobiliária já atingiu as raias da calamidade pública e da viga·
rice, no mais amplo termo e o Governo precisa intervir nisso,
Silo Paulo já está providenciando uma legislaçilo. Tenho nolf·
cius tumhóm de que há um grupo de trubulho, constitufdo pelo
Executivo, u fim de disciplinar o uso do solo. Na lnglutcrru, que é o
ruís du liberdade, du democracia, o imóvel dcsocupudo pode ser
ocupudo por qualquer pessoa, tem destinuçuo sociul c desde que não
destrua e ni!o inutilize é fixado um valor de ocupuçilo do imóvel.
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Nós temos hoje, Senador Domlcio Gondim, centenas de milha·
res de latifúndios urbanos, de pessoas com grandes recursos que
rcscrvnm vastas 6rens, para valorizar com o tempo, com o

equipamento urbano que i. colocado com o dinheiro do povo,
através da prefeitura. Eu me o num bairro mais ou menos bom cm
Porto Alegre c nos fundos da minha casa, cm Pctrópo!is, que é um
bairro relativamente bom - cu nilo deveria me queixar, porque
tenho um ar puro: cu olho da minha janela c tenho a impressão de
que estou numa fazenda- tem 20 hectares e tem 30 anos que estilo
com pedido de loteamento na prefeitura e o !ateador n~o acaba
nunca. Por qui:? Porque jú tem água, luz, telefone, esgoto, escola,
transporte colctivo c ele está deixando valorizar. Na hora em que ele
quiser, vai ganhar dinheiro ali que não vai ser brincadeira.
Na França, hã um princípio ali que é o de ocupação social, isto
é, o BNH deveria ter um desses institutos, chegar c dizer: esta gleba
está declarada de utilidade social, n6s vamos desapropriar c vamos
mandar construir para ser ocupado pelos pessoas que precisam. Em
Belo Horizonte, por exemplo, quantos ti:m de latifúndios desses?
O SR. DO MI CIO GONDIM- Um aparte: há um custo condi·
zcnte com a realidade. Nilo pode ser feito desta maneira.
O SR. ALCEU COLLARES- Exato. Sr. Presidente, agradeço
imensamente pela oportunidade que me foi dada, o assunto me pare·
cc de muito maior profundidade do que a denúncia vazia, pois esta é
um problema imediato, é angustiante, é aflitivo, é urgente, tem que
ser solucionado, mas se a casa do povo tivesse condições - c aqui
nós vamos para uma outra ilação: falta assessoria no Congresso
Nacional, grande assessoria, não os assessores que aqui estilo,
porque são todos bons, têm boa vontade, mas precisávamos ter
assessores no Congresso tão bons ou melhores do que os homens do
Executivo, de tal forma que quando viesse um Ministro c estivesse
falando, os Senadores ouvindo, os assessores diriam: não està certo,
porque os dados corretos estão aqui, nós temos um banco de dados
no Congresso Nacional que nos permite acompanhar tudo o que o
Executivo estã fazendo. Mas, isso são sonhos de verão. Um dia esta
Casa, nobre Senador, vai ser o grande Poder das decisões nacionais.
Tomara que ela já comece a se preparar, desde agora, para isso, por·
que senão, a Lei do Inquilinato, e outras leis tào boas no campo
social vão demorar tanto tempo quanto estâ demorando esta que
estamos redigindo.
O SR. DO MI CIO GONDIM - Nobre Senador, dirigindo on·
tem a Comissão, gostaria a Presidência de agradecer a sua parte.
Neste momento, como Senador da República, concordo com
V. Ex• em parte. O Congresso Nacional já é uma grande Casa, Toda
a democracia tem um ónus, todo progresso tem um custo, quando o
custo não é de dinheiro, não í: de sangue, é também de tempo. Desta
maneira, podemos ...

O SR. ALCEU COLLARES- A expressão é esta: é uma gran·
de Casa, mas ainda não é uma Casa grande no poder de decisão,
O SR. DOMICIO GONDIM -O tempo provará que teremos
isto e todos nós, V. Ex•, é os que aqui estilo presentes, traha!hamos
com este mesmo intuito. t: preciso ver que, no debute, no choque de
opiniões, sempre teremos algo em beneücio comum, que é o bem·
estar do nosso povo, do nosso País.
O SR. ALCEU COLLARES - Senudor, sem irreverência
nenhuma, acho que os debutes são extraordinários, c nós chegarmos
a grandes conclusões sobre esse problema do inquilinato, mcs se vier
ordem do Executivo paru não aprovar, niio adianta nada.
O SR. DO MI CIO GONDIM- Eu poderiu prc.ltar um esclurc·
cimento, Por exemplo, talvel V. Ex• não saiba deste pequeno detn·
lhe que é importnntlssimo: quando se faz um custo do BNH, este
não considera o UPC. Ele faz um financiamento I .000 UPC s mais
os juros e põe rentabilidade duqucle empreendimento só cm rc!uçi\o
aos juros; não fulu cm UPC, porque se ele empresta, numa hipótese
- 1.000 UPC s, que hoje deve estar cm torno de duzentos e poucos
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cruzeiros, ele vai receber mil UPCs, daqui a dez anos, vinte anos,
dependendo do plano, mas que deverão custar, ao invés de duzentos,
dois mil cruzeiros ou vinte mil. Então, o argumento financeiro do
BNH é que o custo do imóvel c.•tá sendo muito baixo, Só cobra 12%
no financiamento. Mas ele não fala no crescimento do UPC. Não é
somente o BNH, também o BNDE faz isso, cm questão de indústria
básica no Pais. Tive a oportunidade de me avistar com V. Ex• no
glorioso Estado, simpatisslssimo, que é o Rio Grande do Sul, hã
umas semanas atrás e lá estava um Congresso de Mineração, que é o
amanho da terra, do nosso Pais, que nós, brasileiros, não podemos
ver mais deitado eternamente cm berço esplêndido. Nós temos que
valorizar nossas riquezas, mas somente com um custo de dinheiro
condizente é que poderemos chegar a elas. De outra maneira não
existe possibilidade. O que quero dizer exutamentc a V. Ex• é quedesses debates poderemos chegar a uma conclusão.
O SR. FÁBIO FONSECA -Senador Domlcio Gondim, gostaria de dizer a V. Ex• que aos meus alunos, como professor univcrsitá·
rio c com licença da Câmara Federal para lccionar cm Belo Hori·
zontc na Faculdade de Ciências Médicas, tenho dito que esta Casa é
uma grande universidade, onde se aprende de tudo c aonde se tenta
fazer por todos. Quero, ainda, dar um outro testemunho: que cu ni!o
tenho desengano algum, pois os meus projetes, as minhas idéias no
campo da saúde e da educação, estão sendo todas vingadas. Passei
pelo seu Estado, levando o PECE (Programa Especial Contra a
Esquistossomosc) do nosso novo Oswaldo Cruz, o Ministro da Saúde Almeida Machado, onde tivemos a oportunidade de implantar
melhorias sanitãrias, educação sanitária, saneamento básieo.Gostaria ainda de terminar que estou iludido c vou continuar iludido c
tenho a certeza que chegaremos, dentro cm breve, talvez ainda no
una! deste ano, com as prerrogativas que deveriam ser outorgadas a
Senadores c Deputados, vamos derrubar estes tecnocratas ou
tecnólogos que vêm influenciando de maneira infausta quase que
todo o Poder Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire) -E assim, Srs. Congros·
sistas, chegado ao término dos nossos trabalhos, quero agradecer a
participação do Dr. Pedro Luiz Roxo Lima, Presidente da Associação Nacional dos Inquilinos, c do Dr. João Batista Lopes de Assis,
que fizeram explanações elucidativas sobre a problcmãtica da denún·
cia vazia, que ê objeto de !cgislaçi!o tramitando no Congresso Nacional.
Gostei muito, pessoalmente, dos debates, inclusive das explanações feitas pelo nobre Senador Domlcio Gondim, no que trata do
Plano do Banco Nacional da Habitação c, particularmente, do Deputado Alceu Collares, no que há necessidade, no meu entender, de
uma legislação. Existe a lcgis!açilo francesa, a sueca, a alemã, a inglesa. Inclusive a legislação francesa cu tenho aqui. O Deputado Alceu
Collarcs falou sobre o direito da terra. Quero lhe dar duas informações das quais fui testemunha. A primeira, é que jantando cm minha
casa um grupo de empresários mexicanos, riqulssimos empresários
me~icanos, chefiados por um amigo comum, o Sr. Miguel Basquez,
aos quais dei o preço dos terrenos, o preço do apartamento cm que
morava, dei também o preço do metro quadrado na Av. Atlântica c
depois dei o preço do metro quadrado na Vieira Souto, no Rio de
Janeiro. Ele se estarreceu a tal ponto que criou a imprcsão que estava
adulterando a verdade. Coloquei-o no meu automóvel, ils I! horas
da noite, c fui num terreno, do qual assinei a escritura como cc-abri·
gado, pelo Presidente da Companhia ltaipuva: o terreno pertencia a
ela, c foi vendido, este terreno, por tri:s milhiles de dólares. Ã l:poca
18 milhões de cruzeiros porque o dólar estava a Cr$ 6,00. Estão scn·
do construidos apartamentos que custam hoje, I milhilo de dólares.
E de I milhão e duzentos dólares a I milhão e 500 mil dólures. Esse
preço, me diz o Sr. Miguel Basquez, que é um homem internacional c
critico, porque lideru várias multinacionais. Eu dei o metro
quadrudo me lembro bem que eram 18 metros por 40, eram 720
metros quudrudos, muis caro do que nu Avenida Foch, em Puris,
muite> muis curo ao que nu S• Avenue em Nov" Iorque ou nu Pu1
Avenuc em Novu Iorque. Agoru, hú quatro dius pussados quando
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estive na Xerox, cm entrevista com o Presidente da Xerox c lll
comentamos também o problema de apartnmento c o preço de
apartamento no Rio, quando ele me afiançou: um apartamento de I
milhão de dólares nos Estados Unidos, e eu falo Estados Unidos,
não estou falando nem no Uruguai, Paraguai, mas sim Estudos
Unidos - i: citado nos jornais, justamente os artistas de cinema
regiamente pagos, os grandes cantores, porque nem os grandes
empresários, o Presidente da IBM, por exemplo, reside lll, fui a casu
dele, como hóspede, durante três dias, e o apartamento dele é igual
ao meu apartamento de Petrópolis. Mas na Av, Vieira Souto, no
Brasil, é comum c ninguém vende. Nós temos centenas de aparta·
mentos que custam ou têm um valor superior a I milhão de dólares,
no Rio de Janeiro. Entilo, suo os mais caros do mundo, E como dizia
o Presidente da Xerox, que um apartamento mais caro na 5• Avcnuc
em Nova Iorque, ou na Park Avcnue, por 330 mil dólares e que
nenhum executivo, nenhum Presidente de Companhia da General
Motors Mundial, ~ar exemplo, mora cm um apartamento de 300 míl
dólares. Então a valorização do terreno, corno disse o nobre D;:pu·
tado Alceu Collares, está criando estas distorções na problemática
do imóvel, da casa, no Brasil, porque hoje existem no Rio de Janeiro
- segundo dados estatísticos particulares - 30 mil imóveis vazios
que estão à disposição da espcculaçiio imobilillria. V. Ex• falou mui·
to bem c me pedia a atenção sobre o pequeno comcrciuntc que é uma
vítima, neste problema do inquilinato no Brasil. Como é também viti·
ma aquele que dá a fiança. O problema da pintura eu sofro na pró· ·
pria pele. Dei quatro fianças e fui obrigado a pagar três ou quatro vezes o custo, para entregar o apartamento. Como foi entregue n quem
cu dei a fiança. Depois tive que pagar tambêm na justiça e terminei
numa briga com um c perdi a briga, porque precisei de uma certidão
-c daqui a pouco cu estaria envolvido no cartório como devedor. E
precisei tirar certidões, cu c minha mulher, peguei um advogado, o
Dr. José Washington Coelho, que passou uns quarenta dias no Rio
de Janeiro, para livrar o meu nome por causa de problema de pintura
e de uma fiança que cu dei e não dou mais a ninguém.
Então eu acho que esta legislação no Brasil terá que ser feita. ,
Não concordo com V. Ex• quando achou que nos idos de 1960, de
cinqUenta e tantos, houve o congelamento dos aluguéis. Eu acho que
ali começou o erro. No congelamento do aluguel se deu tudo ao
inquilino e nada ao proprietário. Depois voio o reverso. Fez-se umu
lei draconiana para o proprietário e sacrificou o inquilino.
Então a lei que nós devemos fazer é para atender o brasileiro,
seja ele inquilino ou proprietário, mas seja justo. Quanto no proble·
mu do Banco Nacional da Habitação cu acho que ele tem uma
finalidade social, como todos bancos privados e governamentais,
porque inclusive se diz em teoria de finanças que o próprio
banqueiro privado tem a sua posição social. Entilo porque o banco
governamental não tem a sua função social? Mas o que vem para o
probloma do tecnocrata que é o mal nesse Brasil- e ontem cu tiz um
discurso no Senado sobre a cotonicultura no Nordeste e lá, às
páginas tantus, o nobre Senador Dinartc Mariz, que ontem esteve
na Comissão de Fiscalização da Produção do Algodão, me apartcia
dizendo ter sido informado 14 no departamento de que não se pode·
ria J'azcr um estudo na condição de melhoria do algodão nordestino,
porque isso iria afetur o problema gaúcho da soja, que tinha maior
peso político, maior expressão financeira, maior expressão econômi·
cu do que o Nordeste para o aumento do algodão. Entilo ai cstll uma
desluvuda mentira. Quando cu ia refutar esta informação dada pelo
nobre Senador Dinartc Mariz - u sessão terminou, entilo o nobre
Senador Paulo Brossard disse: "Nilo, isso não é verdade". Eru isso
que eu queria dizer. Porque a soja nilo estâ como o algodão nordesti·
no c ele precisa de subsídio, porque inclusive nós cstumos vendendo
ulgodào no Brusil 30% mais curo do que o preço internacional.
Então, o mercado ainda i: bom puro o Brasil. A soja nilo, porque seu
soja até ontem estavu com confisco, c:ru porque cstnvu dando lucro.

Nilo ia fazer conthco se ni!o estivesse dando lucro. Esse urgumento
do tecnocrutu, de acordo com u expressão de V. Ex• que i: um mui,antigamente se fulava que era o politico o mal do Brasil, depois veio
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u tiurocraciu, mas todos os pulses são burocratizados: u Rússia, os
Estudos Unidos, a França e a Inglaterra. Quando a gente viaja pelo
mundo i: Que vemos Que a burocracia é um mal internacional. Nós
não estamos livres do técnico. Os técnicos melhor pagos no mundo,
porque o executivo brasileiro i: o mais bem pago do mundo. Não tem
um executivo norte-americano que trabalha na General Motors, na
IBM, na Xerox, ou em computador, que ganhe melhor do que o
técnico brasileiro. Quer dizer, técnicns feitos porque nós for:namos
muitos bachari:is- eu sou bacharel em Direito- formamos muitos
economistas c eles v5o-sc destncando com seus PhDs c com os master
dos Estados Unidos cm Harvard, e assim por diante. Com essas
considerações me alonguei um pouco. Agradeço a presença de todos
os participantes desta Comissão.
Estilo encerrados os trabalhos desta Comissão.

(Levanta-se a Comissão às i2 horas e 20 minutos.)
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

7• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
EM 2B DE SETEMBRO OE 1977
Às dezessete horas do dia vinte c oito do mês de setembro do
ano de mil novecentos c setenta e sete, sob a presidência do Senhor
Senador Milton Cabral e a presença dos Senhores Senadores Ada!·
berto Sena, Augusto Franco, Virgílio Távora e Agenor Maria, reúne·
se a Comissão de Segurança Nacional.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores José Guiomurd, Vasconcolos Torres c Benjamim Farah.
Dando inicio aos trabalhos o Senhor Presidente - Senador
Milton Cabral - dá conhecimento aos seus pares da programação
estabelecida pela Comissão de Segurança Nacional, em desenvolvi·
mente e com execução prevista para o final da presente Sessão J.e.
gislativa, integrada por cinco tópicos relacionados com o levan•
lamento, o exame, a anóli'> c o estudo da legislação bllsica sobre Se·
gurança Nacional; sobre corrupção, notadamente no que concerne
às empresas cstrungeiras; sobre a inOuôncia da televisão na fortnaçilo
cultural, moral e dos bons costumes da população; sobre a defesa do
meio ambiente, principalmente na exploração dos recursos naturais
da Amazónia e, finalmente, sobre a conveniência do estabelecimento
do intcrcárnbio com autoridades e parlamentares dos palses frontei·
riços, através da realização de viagens de estudos dos problemas
comuns, especialmente, relativos ao Paraguai c à BoHvia, cujos os
acontecimentos verificados naqueles países vizinhos, concluindo por
apresentar o resumo dos trabalhos de apreciação dos projetes, por
este órgão tccnico do Senado Federal c por solicitar sugestões a res·
peito du viabilização da referida programação.
Em seguida, são lidos, discutidos, votados e aprovados os
seguintes pareceres:

Pelo Senhor Senador Augusto Franco:
Audiência u Secretaria Especial do Meio Ambiente, do Mi·
nisti:rio do 1nterior, ao Projeto de Lei da Câmara n• Sl, de 1976, que
dispõe sobre a fabricação de detergentes não-biodegradàvcis, nas
condições que especifica; c
Parecer pela rejeição ao Projeto de Lei do Senado n• 110, de
1977, que inclui a utilização de ugentes químicos (desfolhantcs) na
destruição das Oorestas, entre os crimes definidos na Lei de Se·
guran~a Nucional.
Pelo Senhor Sen~dor Vlrgfllo Tdvora:
Pureccr pelu rejeição 110 Projeto de Lei du Cümura n• 30, de
1972, que dispile sobre a ocupação de terrenos federais, e dá outras
providéncius.
Nuda muis havendo a tratur, o Senhor Presidente encerra a
reunião c, puru conslnr. cu, U:du Ferreira dà''Rochu, Assistente dn
Comissão, lavrei n presente Atn que, lidn e uprovncln, será nssinadu
pelo Senhor Presidente.
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localz Sala "Clóvis Bevilócqua11 - Anexo 11- Ramal 623

1. Franco Montoro
2. Lá:aro Borboza

3. Cunho Uma

Auistentez Maria Haluna Bueno Brand6o- Ramal 30.5
Reuniões, Quartas·fairos, às lOtOO horas
local, 'Sola "Clóvis Bovilácqua"- Anexa 11- Ramal 623
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF)

Quarta-feira 12 SóSI

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ECULTURA- (CEC)

(11 mombros)

(9mombras)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÀO

Prdsidentez Wilson Gonçalves
Vica·Presidontoz Itamar Franco

Vice·Presidenfet Evelósio Vieira

Titulares

Suphmtes

ARENA
1. Heitor Dias

1. Augusto Franco

2. Murilo Pcuaiso
3. Cottete Pinheiro

2. Jasó Sarnoy
3, Braga Junior

4. Osires Teixeira

4, Altovir Leal

S. Saldanha Dorzi
6. Wilson Gonçolvos

S. luiz Cavalcant.,

Presidentoz João Calmon

Titularus

Suplontos
ARENA

1. Torso Outro

1. Helvídio Nunes

2. Gustavo Capanfl'mo

2. Ruy Santos

3. João Colmon

3, Arnon de Mollo

4. Otta lehmann

4, Heitor Dias

5. Jarbas Passarinho
6. Ca ttete Pinheiro
MOS

7. Virgilio Tóvora

1.

8. Alexandre Costa

MOS
1. Itamar Franco

1. Evandro Carreiro
2. N~hon Carneiro

2. lcizoro Borboza
3. Adalberto Seno

Evelci~io

Vieira

1. Franco Montara

2. Paulo Brossard
3. Adalberto Sena

2. Itamar Franco

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598
Reuniõtts: Quintas·feiras, as 10:00 horC:IS
Local: Sola "ClOvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal623

Assistente: Ronaldo Pacheco de 0/ivciro - Romal306

Reuniõusz Quintas-feiras, às lOzOO horas

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)

Locql: Sola 11Rui Barbosa"- Anexo li - Ramais 621 e 716

(17 mombros)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Paulo Brossard

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CE)

Vice·Presidontez Domício Gondim

(11 mombras)

Titulares

Suplentes

COMPOSIÇÃO

ARENA

Pr"idontez Marcos Freire
Vice·Presidentoz Vasconcelos Torro$
Titulares

Suplontos
ARENA

1. Milton Cabral
2. Arnan de Mollo
3. José Guiomard
4. Luiz Cavalcante
S. Murila Paraiso

1. Cotlote Plnhoira

2. Augusto Franco
3, Jasó Sarnoy
4, Damlcla Gondim

S. Jarbas Passarinho

6. Vasconcelos Torres
7. Dinarte Mariz
8. Otair Socker

1. Teotõnio Vilela

1. Cattoto Pinheiro
2. Heitor Dias

2. Alexandre Costa
3.

Wil~on

Gonçalves

3. Lourival Baptista

4. Domício Gondirn

4. Daniel Krieger

S. H"lvídio Nunes

S. José Guiomard

6. Lona ir Vergas

6. Jasó Sarnoy
7, Saldanha Oerzi

7, Mattos leõo

8. Ruy Santos
9. Braga Junlor

10. Torso Outra
11. Virgilio Tcivora

12. Magalhõ01 Pinto
MOS
MOB

1·. Franco Montara

1. Agenor Maria
2. Orestes Qu,rcla

2. Marcos Freir12
3, Roberto Saturnlno

1. Paulo Brossard

1. Danton Jobim

2. Evolcisio Vieira

2. Dirceu Cardo1o
3. Evandro Carreira

3. Gilvan Rocha
4. Roberto Soturnino

5. Cunha Lima

Assistontoz Daniel Rois de Souza - Ramal675
Reunlõost Quartas·foiras, às 10t30 horas

Assistente1 Cândido Hippertt- Romal676
Reuniõos1 Ouintas·feiras1 Os 9rOO horlls

Local! Sala "Rui Barbosa 11 -

Localz Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anaxo li - Ramal 623

Anexo 11 - Ramais621 o 716
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(9 membros)

(1 5 membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Presidente: Jené Froiro
Vice·Presidenlet Orestes Quércia

Presidente: Magalhães Pinto
l<il·Vice·Presidentez Saldanha Oerzl

Suplentes

Titulares

29-Vice·Presidentez Nelson Carneiro

ARENA
1. Jemio Freire

1. Braga Junior

2. Ruy Santos

2. Virgllio Tóvoro
3, Osires Teixeira
4. Domlcio Gondim

3. lcnoir Vergas
4. Jorbos Passarinho
5. Lourival Baptista

6. Accioly Filho

MDB
l. lózaro Barbozo
2. Cunha Lima

1. Franco Montara

2. Orestes Quen:io
3. Nelson Carneiro

Suplentes

Titulares

ARENA
1. Magalhães Pinto

1. Accioly Filho

2. Alexandre Costa

2. Fausto Castelo·Branco

3. Virgílio Távora

3.
4.
S.
6.

4,

Jessé Froiro

S. Arnon de Mollo

6. Saldanha Derzi

As~istente: Daniel Reis de Souza- Romal675
1
'-

Ane11o IJ- Ramal623

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME)

Luiz Cavalcante

7, José Sorney

9. Augusto Franco

1O. Otto Lchmann
MOS

(7 membros)

1, Oonton Jobim

COMPOSIÇÀO

1. Marcos Freire
2. Paulo Brouord
3. Roberto Saturnina

2. Gilvan Rocha

Presidente: Jarbos Passarinho

Vice·Presidente: luiz Cavalcante

Suplentes

Titulares

Jarbas Passarinho

8, Joóo Colmon

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 floras
Local: Solo "Clóvis Bevilócqua

Helvldlo Nunes
Oomlcio Gondim

3. Itamar Franco
4. Leita Chaves

S.

Nel~an

Carneiro

ARENA
1. José Guiomard
2. Murilo Paraíso
3, Virgllio Távora

I. Milton Cabral
2. Domicio Gondim
3. Arnon de" Mello
4. Luiz Cavalcante
5. Jarbos Pa~$orinho

Assistente: Cândido Hippertt- Ramal676
Reuniões: Terças·feiras, às 10:30 horas
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 71 ó

MDB
1. Gilvon Rocha
2. Franco Montoro

1. Dirceu Cardoso

2. Itamar Fronco

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS)
(7 membros)

Assistcntu: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306

COMPOSIÇÃO

Reuniões: Quartas·fciras, às 10:00 horas
local: Sola "Rui Borboza"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Presidente r Ruy Santos

COMISSÀO DE REDAÇÃO- (CR)

Vice·Presidcnte, Altevlr leal

(5 membros)

Presidente: Adalberto Sena
Vict:t·Presidentu: Helvídio Nunes
Titulare~

Suplentes

ARENA
1. Hclvidio Nunes
2. Oito lchmann
3. Saldanha Dcrzi

1. Virgllio Tóvora
2. Arnon de Mello
3. Jarbas Passarinho

As~i~tt·nlt~:

ARENA
2. Ruy Santos

1. Saldonha Derzi
2. ltallvlo Coelho

3. Cattore Pinh!!iro

3, Osiros Teixeira

1. Altevir Leal

4. Fausto Castulo·Bronca
5. laurival

Bopti~ta

MOS
1 , Adalberto Seno

MDB
1. Danton Jobim
2. Adalberto Snna

Suplentes

Titulares

COMPOSIÇÀO

1. Dirceu CardOiiO

Moria Cormun Cmtro Souza- Ramal 134
Rouniéms: Ouintm·tr-iro•., cz~ 12:00 hora~
local: Solo "Clovis BeviiOcquo"- Anexo li- Romal623

1. Benjamim Farch
2. Cunha Lima

2. Gilvan Rocha

Assistonte1 Lõda Ferreira da Rocha- Ramal312
RcuniOc~~ Quilltos·feira~.

às 11z00 horas

LocoiJ Solo ''Rui Barbam"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN)

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E O~RAS PÚBLICAS- (CT)

(7 membros)

(7 mombras)

COMPOSIÇÃO
Prosldontoo Milton Cabral
Vice·Presldente, Augusto Franco
Titulares

COMPOSIÇÃO
Prosidonteo Lourlval Baptista
Vlc.,.Prosldonte, Alol!ondro Costa

Suplentes
ARENA

1. Jolé Guiomard
2. VaJConcelos Torres
3. Virgllio Távora

1. Al.. andro Costa
2. Braga Junlor
3. Dinarte Mariz

4. Augu1to franco

Titulares

Suplentes
ARENA

1. Alexandre Costa
2. Lulz Cavalcante

S. Milton Cabral

1. Oito Lohmann
2. Toot6nio Vilela
3. Wilson Gonçalves

3, Braga Junior

MDB
1. Adal.berto Sena
2. Benjamim Farah

Quarta·felra ll 5653

4. Laurival Baptista
S. Manos Leao

1. Agonor Maria
2. Dlrcou Cardoso

1. Evandro Carreira
2. Ewlósio Vieira

Assistente, L6da Ferreira da Rocha- Ramal312
ReuniMs1 Quortas·felras, às 9,00 horas
Local. Sala "Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramals621 o 716

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC)

MDB
1. Lózaro Barboza
2. Roberto Saturnino

Auistontoo Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306
Reuniões, Terça ..folras, às 10,00 horas
Locah Sala ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 o 716

(7membras)

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
EDE INQUÉRITO

COMPOSICÀO
Presidente. Benjamim Farah
Vic•Prtsldonte, Lonalr Vargas
Titulares

Comiu6os Temporórias

Suplentes
ARENA

1, lenolr Vorgas

1. Aloxandro Casta
2. Gustavo Capanoma
3. Mattasl.o<lo

2. Accioly Filho
3, Augusto Franco

4, Heitor Dias
S. Saldanha Dorzi

MDB
1. Benjamim Farah
2. Itamar Franco

1. Dantan Jobim
2. Lózara Barboza

Assistente, S6nia Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuniõeh Quintos·felras, às 9,00 horas
Lacaio Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11 - Ramois621 o 716

Choloo Ruth de Souza Castro
local, Anexo 11 - T6rroo
Telefone• 25·8505- Ramal303
1) Comiss6as Temporárias para Projetas do Congresso Nacional
2) Comissões Temporárias para Aprociaçóo de Vetos
3) Comissélos Especiais o de Inquérito, e
4) Comi11clo Mista do Projeto do Lei Orçamontória (art. 90 do Rogir.;ento
Comum).
Assistentes do Comisaões1 Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674;
Aliou do Oliveira - Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598;
Mauro Lop01 de Sá- Ramal310.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1977
HOIW!

TERÇA

S

~L

ASSISTENTE

AS

HORAS

QUINTA

5 A L AS

.ISSIS:ENTE
~~

c.~.

lOoOO

og,oo

C.P.

CLOVIS BEVIr.<C~uA
Ramal - 623

o.s.F.c.

lli!Y BARBOSA
SONIA
RamalB - 621 e 716

c.B.c.

CLOVIS BEVIr.<CQIJA
a...l - 623

CLEI DE

RUY BARBOSA

RONALDO

IJ!Il.\

09ol0

C•.l.

CLOVIS BI!VILACQUA
a-lo - 62J

CLAUDIO
COSTA

10;00

RliY BARBOSA
Rauu - 621

CI.NDIDO

~~ARTA

1

716

C.D.P.
c.L.s.

ASSISTENTE

9 AL AS

UoOO

RUY lloiRBOSol
Ru•U - 621 o 716

IJ!Il.\

c.c.J

CLOVIS liEVI!.(CQUol
RaOAl - 623

MARIA
IIJ!LBNA

C.M.B.

1\\1~ 114RBOSA
Raaoa10 - ó21 1 716

IIONALDO

c.a.

!IJY BAIIIIOSA
JlamA10 • 621

D.UiiBL

c.s.N.

10100

10130

JION.U.DO
716

CLOVIS BEVILACQIJ.I
llaoal - 62J

c.a.B.

09o00

I

c.A.R.

10o30

HOP..IS

RIJY 11.\RBOS.I
Ramail • 621

I

716

c.s.
12o00

C.R.

Rart.ai.e - 621 a 711

CI.NDIDO

CLOVIS BEVIr.<CQUA
Ramal • 62)

DAIIIBL

Rl!Y BARBOSA

lJ!DA

llamoiD- 621. 71

CLOVIS BBVIL.ICQIJA
a-lo • 623

MARIA
CAIOO!M

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXII- N9 124

SEXTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 1977

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovo:J, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Pctrõnio Portdla, Presidente, promulgo a s~guinte

RESOLUÇÃO N9 86, DE 1977
Autoziza o Governo do Estado do Pará a elevar em CrS 187.582.324,00 (cento e oitenc sete milhões quinhentos e oit~nta e dois mil e trezentos e vinte e quatro cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
~a

Art. i'' É o Governo ào Estado do Pará, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de li de outubro de
1976. do Senado Federal, autorizado a contratar empréstimo, no valor de Cr$ 187.582.324,00 (cento e oit~nta c sete milhões, quinhentos e oitenta e dois mil e trezentos e vinte e quatro cruzeiros), junto ao Banco
do Estado do Pará S.A·., na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH,
destinado ao financiamento da construção de infra-estrutura e aquisição de equipamentos comunitários para os conjuntos habitacionais a serem edificados pela COHAB daquele Estado.
Art. 21• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de outubro de 1977.- Senador Petrônio Porre/la, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 172' SESSÃO, EM 13 DE OUTUBRO DE

transformou na Lei Complementar n• 31, de li de outubro de
1977.)
De agradecimento de comunicação:

1.1 -ABERTURA

- N• 238/77 (n• 391/77, nu origem), referente à aprovação
das matérias constantes das Mensagens n•s 351, 318, 323 c 320,
de 1977, da Presidência da República.

!977

1.1- EXPEDIENTE
1.~.1

- Mensugens do Senhor Presidente da Repúblln

Rcsliminito aulógrafos de projeiOs de lei sancionados:
- N• 234/77 (n' 389/77, na origem), referente ao Projeto
rlc Lei n• 13/77·CN, que dispõe sobre u orgunizuçilo potlticn c
admin"trutivn dos Municípios dos Territórios Fcderuis, e di\
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei
n• 6.448, de li de outubro de 1977); c
- N• 235/77 (n' 3H4/77, nu origem), referente ao Projeto
de Lei n' 15, de 1977-CN (Complementar), que criu o Estudo de
Muto Grosso do Sul, c dá outras providências. (Projeto que se

Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para car·
gos cujo provimento depende de suo prévia aquiescência:
- N• 236/77 (n• 387/77, nu origem), referente à escolha do
Sr. Fernando Puulo Simas Mngnlhilcs, Ministro de Primeira
Clussc, du Carreira de Diplomata, pura exercer u funçilo de
Embuixudor do Brasil junto à República da Costa Rica: c
- N• 237/77 (n• 388/77, nu origem), referente 11 escolha do
Sr. Hélio Antônio Scurubõtolo, Ministro de Primeira Clussc, da
Currcirn de Diploma tu, pura exercer u funçno de Embuixudor do
Brasil junto uo Reino da Dinnmurcu.
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1.2.2- l'arcccr
Referente à .H'KUintt' matériu:

-Projeto de Lei do Senado n• 156/77, que regula os casos
de dissolução da sociednde conjugal e do casamento, seus efeitos
e respr:ctivos processos, e dÍI outras providências. (Redução do
vencido, para o segundo turno regimentai.)
1.2.3- Lcllura de projcto~
-Projeto de Lei do Senado n• ~18/77, de autoria do
Sr. Senador Orestes Quórcia, que dispõe sobre a proibição de
financiar ou garantir a construção de edifícios de mais de seis
andares pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro de
Habitação, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n• 219/77, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo ao
art. 5• da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da
Previdência Social.)
1.2.4 - Rcquerlmcntos
- N• 402/77, de autoria do Sr. Senador Franco Montara,
solicit:tndo a retirada do Projeto de Lei do Senado n• 17/76, de
sua autoria, que aprova a Consolidação das Leis da Previdência
Sociul.
- N• 403/77, de autoria do Sr. Senador Otair Becker,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da nota
publicada no Jornal de Santa Cararina, sob o titulo "Confiança
Justificada".
1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR AUGUSTO FRANCO
Esforço de
modernização promovido pelo Governo Federai no setor das
telecomunicações e a integração do Estado de Sergipe a essa
nova realidade.
SENADOR DANTON JOBIM - Considerações sobre o
momento politico·militur face à demissão do Sr. Ministro do
Exército.
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE
Regozijando-se pelo êxito do Sr. Jaime Câmara em seus
empreendimentos no setor das comunicações.
SENADOR MAURO BENEVIDES - Homenagem de
pesar pelo passumento do Sr. Guilherme Teles Gouveia.
SENADOR FRANCO MONTORO: como Uder- Nota
expedida pela Comiss~o Executiva Nacional do MDB, a respeito
de processo instaurado contra o Presidente do Partido, Depu·
tudo Uiysses Guimarães, por infringência de normas do Tribunal
Superior Eleitoral.
SENADOR JOSE SARNEY, como Uder - Reparos a
afirmações do Sr. Franco Montara, relativas à conotação de ar·
dem politica dada uo processo instaurado contra o Sr. Uiysses
Guimarães.
SEN,1DOR NELSON CttRNEIRO - Manifestação de
pesar pelo falecimento do Monsenhor Olympio de Melio.
1.2.6 - Requerimento•
- N• 404/77. de autoria do Sr. Senador Nel$on Curneiro,
de dispensa de interst!cio c pré:viu distribuição de avulsos pura o
Projeto de Lei do Senado n• 156/77, que regula os casos de
dissolução da sociedade conjugai e do casamento, seus efeitos c
respectivos processos, c dll outras providências, 11 fim de que figure nn Ordem do Diu da sessilo seguinte. Aprovado.

Outubro de 1977

- N'' 405/77, de autoria do Sr. Senador ltalivio Coelho,
solicitílndn a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
Repúblicn Ernesto Gdsel e pelo Ministro Rangei Reis, do lnte·
rior, por ocnsiiio da sanção do Projeto de Lei Complementar que
criou o Estado de Mato Grosso do Sul, no l'uhicio do Planalto,
no dia li de outubro de 1977.

1.2.7- Comunicação da Presidência

- Convocuç~o de sessão extraordinária a rcnlizar-sc, hoje,
às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Diu que designa.
1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 368/77, do Sr. Senador Otair Becker,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
discurso proferido pelo Ministro de Estudo dos Transportes,
General Dyrceu Araújo Nogueira, por ocnsião da inauguração
da BR·i53, no Município de Concórdia, em 23 de setembro de
1977. Aprovado.
-Requerimento n• 373/77, do Sr. Senador Milton Ca·
bral, solicitando a transcrição, nos Anuis do Senado Federal, do
discurso proferido pelo Ministro Mário Henrique Simonsen na
reunião anual do Fundo Monetário Internacional. Aprovado.
- Redução final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 26/76 (n• 63·A/76, na Cámara dos Deputados), que aprova
as contas da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, e suas
subsidiárias Pctrobrás Química S.A. - PETROQUISA,
Petrobrás Distribuidora S.A., Petrobrâs Internacional S.A. BRASPETRO, c Companhia de Petróleo da Amazônia COPAM, relativas ao exercício de 1972. Aprovada. À promulga·
ção.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 5/77 (n• 81-A, de
1977, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Petró·
ieo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, e de suas subsidiárias,
relativas ao exerclcio de 1974. Aprovado. A Comissão de Reda·
çào.
-Projeto de Resolução n• 84/77, que autoriza o Governo
do Estado do Cearll a elevar em Cr$ 18.846.074,00 (dezoito
milhões, oitocentos c quarenta c seis mil, setenta e quatro cru·
zciros) o montante de sua divida consolidada. Aprovado. À
Comissão de Redução.
-Projeto de Lei do Senado n• 57/77, do Sr. Senador
Cattetc Pinheiro, que dispõe sobre a participação obrigatória de
brasileiros natos no capital das empresas do setor de abasteci·
menta, na proporção que especifica, c dá outras providências.
Aprovudo, en segundo turno.,\ Comissão de Redução.
-Projeto de Lei do Senado n• 312/76, do Sr. Senador Nel·
son Carneiro, que dispõe sobre a inclusão obrigatória de um
aposentado, como representante das categorias profissionais, jun·
to aos órgi\os de deliberaçilo coietiva e controle administrativo
jurisdicional da Previdência Social. Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei da Câmara n• 2/77 (n• 3.071·8/76, na
Casu de origem), que declara feriado nacional o dia 12 de outu·
bra. (Trumitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
n• 306/76.) Votuçiio adiada por falta de quorum, após usarem du
palavra no encaminhamento de sua votação os Srs. Senadores
Adalberto Sena, Dirceu Cardoso c Hcivídio Nunes.
-Projeto de Lei do Senado n• 306/76, do Sr. Senador
Va!\conct:los Torres. que considera feriado nnciom1l o dia cansa~
gra1o a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Ctlmuru

i'
I'
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n• 2/77.) Discu.,iio subrestoda, por falta de q1wn1m pnrn votação
do item anterior com o qual tramita em conjunto.
1.4-LEITURA DE PARECERES

Rrferenr,.•s à.ç srguinres matérias:
-Projeto de Resolução n• 84/77, que autoriza o Governo
do Estudo do Ceará u elevar cm CrS IH.R46,074,00 (dezoito
milhões, oitocentos e quarenta e seis mil. setenta e quatro cruzei·
ros) o montante de sua divida consolidada. (Redução final.)
- Projeto de Lei do Senado n• 57/77, que dispõe sobre a
participuçilo obrigatória de brasileiros natos no capital dns
empresas do setor de abastecimento, na proporção que especili·
cu, e dl1 outras providências. (Redução final.)
l.S- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA

SENADOR VIRGIL!O TÁVORA - Anunciando à Casa
nprescntaçilo que S. Ex• fará. na sessão de amanhã, do tomo
final do Estudo n' I. da Comissão Coordenadora de Estudos do
Nordeste- COCENE.
SENADOR DIRCEU Cti RDOSO- Memorial encaminha·
do ao Superintendente dn Estrada de Ferro da Companhia Vale
do Rio Doce, pela população da cidade de Mascarenhas- ES,
cm favor da manutençuo da estação ferroviária daquela cidade.
SENADOR OTAIR BEKCER- Apelo aos Ministros dos
Transportes c do Interior, par:~ o encontro de solução que vise a
reabertura do Canal do Linguado, no Estado de Santa Catarina.
SENADOR BENJAMIM FARAH- Necrológio do Deputado Estadual Francisco Silbert Sobrinho.
SENADOR EVANDRO CARREIRA - Necessidade da
remoção de dique improvisado, por bueiros no Rio AutazesAM. Depoimento prestado pelo Governo do Estado do Acre, na
Comissão do Agricultura da Câmara dos Deputados, sobre a
atuação de grandes empresas agropecunrias naquele Estado, em
detrimento do trabalho desenvolvido pelos seringalistas da
resião.
SENADOR HEITOR DIAS- Criticas à revista Manchete,
por destaque dado a fatos que ao ver de S. Ex• nilo deverium ser
realçados.
SENADOR NEl.SON CARNEIRO Providências
adotadas pelo Diretor-Geral do DASP, visando u correçi\o de
irregularidades que estariam ocorrendo no pagamento de proven·
tos de inativos. Apelo dirigido ao Coronel Darcy Siqueira, pela
Congregação Cí,•ica dos Carteiros do Brasil, face a situação cm
que se encontram após u aplicação do Plano de Classificação de
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Aristóteles Drummond. intitulado "O Llder da Construção Ci·
vil".

SENADOR I.OURIVAI. BAPTISTA- Significado dn visi·
tu realizada pelo Ministro Alysson Paulinelli ao Japão e ao Cana·
d:í e seus reflexos pura o dcscnvolvimcnlo da agricultura na•
clonai.
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PR0Xl·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- ATA DA l7J• SESSÃO, EM 13 DE OUTUBRO DE

1977

2.1- ABERTURA
2.2- ORDEM DO DIA
-Projeto de Rcsoluçào n• 78/77. que autoriza a Fundação
Faculdade de Agronomia luiz Meneghcl, do Municfpio de
Bandeirantes (PR) a contratar operação de créditos no valor de
Cr$ 13.000.000,00 (trere milhões de cruzeiros). Aprovado. À
Comissão de Redução.
-Projeto de Lei do Senado n• I S6f71, dos Srs. Senadores
Nelson Carneiro e Accioly Filho, que regula os casos de dissolu·
çào da sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos c respccti·
vos processos, e dá outros providências. Aprovado, em segundo
turno, após usarem da palavra na sua discussão os Srs. Senado·
res Nelson Carneiro e José: Sarncy. À Câmara dos Deputados.
2.3- MATt:RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO
DIA
-Redução final do Projeto de Resolução no 78/17,
constante do primeiro item da Ordem do Dia, Aprovada, nos
termos do Requerimento n' 407/77. À promulgação.
2.4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Homenagem a
Anselmo Jarbas Muniz Frdre, Delegado dn Polfcin Federal,
recentemente assassinado na Cidade do Rio de Janeiro

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXl·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO
3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO AN·
TERIOR

-Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferido na sessilo
dcii·I0-77.
4- MESA D!RETORA

Car~os.

S- LIDERES E V! CE-LIDERES DE PARTIDOS

SENADOR VASCONCELOS TORRES - Artigo publi·
cndo no jornal Tribuna da Imprensa. de autoria do jornalista,

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
TES

ATA DA 172• SESSÃO, EM 13 DE OUTUBRO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDI!:NCIAS DOS SRS. PETRúNIO PORTELLA, JOSt LINDOSO,
MENDES CANALE E HENRIQUE DE LA ROCQUE.
.:rs

I~ 1101/.·iS /;'

l,\' SI/S. .I'I:'MI

30 MINUTOS ..tC'll.oiA·I·Sf: I'RESENTf:S
/lO/II;'S:

AU:dhl!rlo Sena -- Attcvir Leal -

Bragu Juniur -

Cuttctc

inhl'íro- l{t!rWtu Franco- 1-lt:nriquc de La Rocquc- Pctrônio
1
1'ldla- M•wrl1 lkrH:vid!.!s- \'ir).!ílio T:'rvom- t\gcnor Maria-

Dinarlc Mari1. - ~lurih> Paraíso - Arnon de Mcllo - Luiz
t:•walcantc - t\ugustu Fr.mcl.l- Luurival Baptista- Ruy Santos
- l)irccu Cim.Josu -- Eurico Rr.:tr.:nde - Vnsconce1os Torres lk11iamim hrr;l!r - Danil>n Johirn - Nelson Curnciro - Frunco
Mu~1ton1- Orcstr.:o; l)uêrda - Uv.ah"l Burhoz:\- ttn!ívio Coelho
-· ~l~:ndcs C.nnrk•- Ot:rir Bl!l'kl•r- Duniel Kric~cr.
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portell:t)- A lista do presença
a~.:usu

o l.!'ompurccimcnto de 30 Srs. Scnndores, Havendo número

rcgimcntnl, dccluro ubcrw a sessão.
O Sr. I''·Sccretúrio procoderi1 à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetas de Lei sancionados
N'' 234/77 (n• 388/77, na origem), de li do corrente, referente
ao Projeto de Lei n• 13, de 1977-CN, que dispõe sobre a organização
politica e administratiVa dos Municípios dos Territórios Federais, e
dú outras providi:ncias. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.448,
de li de outubro de 1977); c
N'' 235/77 (n'' 384/77. na origem), de li do corrente, reforcnte
ao Projeto de Lei n• 15, de 1977-CN- Complementar, que cria o
Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. (Projeto
que .<e transformou na Lei Complementar n• 31, de li de outubro de
1977.)
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunlcaçio:
Nv 23M/77 (n' 391/77, na origem), de li do corrente, referente à
aprovação das mati:rias constantes das Mensagens n•s 351, 318, 323 e
320, de 1977. da Presidi:ncia da República.

MENSAGENS
Do Sl•nlwr Prt•Jidt~ll!e da Ri!plíhlica,. submetendo ao Senado a
t'Jcollw tle nonw.1· indicados para cargo.v cujo provimento depende de .vua
prt:l'ia aqllh'.I'C(iucia:

MENSAGEM N• 236, DE 1977
(n• 387/77, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, te·
nho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a esco·
lha, que desejo fazer, do Senhor Fernando Paulo Simas Magalhães,
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à República da Costa Rica,
nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de dezem·
bro de 1972.
Os méritos do Embaixador Fernando Paulo Simas Magalhães,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada fun·
cão, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exte·
riorcs.
Brasilia, li de outubro de 1977.- Ernesto Gelsel,
INFORMAÇÃO
Currlculum-Vltae:
Embaixador Fernando Paulo
Simas Magalhães.
Nascido cm São Paulo, 4 de dezembro de 1922.
Cônsul de Terceira Classe, por concurso, I 945.
Vice-Cônsul em Glasgow, 1947 a 1949.
Encarregado do Consulado cm Glasgow, 1947 a 1949.
Vice·Cônsul em Milão, 1949 a 1952.
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por antiguidade, 1952.
Cônsul-Adjunto em Miliio, 1952 a 1953.
Encarregado do Consulado em Milão, 1951, 1952 e 1953.
Membro da Delegação do Brasil nus negociações de renovaçi\o
dos Acordos Comerciais entre o Brasil e Portugal, Espanha e
Tchecoslovúquiu, 1954.
Chefe da Seçilo de Politica Comercial da Comissão Consultiva
de Acordos Comerciais, 1954.
Auxiliar do Chefe do Departamento Econômico c Consular,
1955.

Segundo Secretário da Embaixada no México, 1956 a 1958.
À disposição da Missão Espcciul da Itália i\s Solenidades de l'o>·
se do Presidente do Brasil, 1956.
Membro da Missão Especial us Solenidade:! de ~osse do Presidente clo Mclxico, 1958.
Cônsul-Adjunto em Paris, 1959 a 1961.
Promovido a Primeiro Secretário, por antigUidade, 1961.
Encarregado do Consulado-Geral em Paris, 1959, 1960 c 1961.
Primeiro Secretário da Embaixada em Caraca>, 1962 a I964.
Encarregado de Negócios em Caracas, 1962 e 1963.
Primeiro Secretário da Embaixada em Port·au-Prince, proviso·
riamente, 1963.
Chefe da Divisão da América Meridional, 1964 a 1966.
Membro da Delegação do Brasil nas negociações de rcnovaçuo
do Acordo do Trigo com a Argentina. Buenos Aires, 1964.
Membro da Comitiva do Ministro de Estado, em visita à Argentina, 1965.
Título de Conselheiro, 1964.
Chefe-Suplente da Seção Brasileira da Comissão Mista Perrnanente do Convénio Comercial Brasil-llolfvia, Rio de Janeiro, 1965.
Membro-Suplente da Seção Brasileira da Comissi\o Especial
Brasileiro-Argentina de Coordenação (CEBAC), 1965.
Membro da Seçào Brasileira da Comissão Brasil-Equador,
1965.
Chefe da Secretaria do Instituto Rio-Branco, JQ66.
Promovido a Ministro de 2• Classe, por merecimento, 1966.
Ministro-Conselheiro da Embaixada em Assunção, 1966 a 1968.
Encarregado de Ncgócios em Assunção, 1967 c 1968.
Ministro-Conselheiro da Embaixada em Madrid, 1969 a 1970.
Encarr~gado de Negócios cm Madrid, 1969 e 1970.
Chefe do Departamento Cultural, 1971 a 1973.
Delegado do Brasil à II Reunião do Conselho Jnteramericano
para a Educação, Ciência e Cultura (CIECC), Lima, 1971.
Chefe da Seçilo Brasileira à Reunião da Comissão Mista BrasilPortugal, Lisboa, 1971.
Representante do Ministério das Relações Exteriores junto ao
Ministério da Educação c Cultura (MEC), 1971 a 1972.
Membro do Conselho Deliberativo da Coordenação do Apcr·
feiçoamento do Pessoal de Ensino Superior do MEC, 1971 a 1974.
Membro do Conselho Diretor da Fundaçüo Universidade de
Brasília, 1972 a 1974.
Membro da Seçüo Brasileira à Reunião da Comissão Cultural
Brasileiro-Guianense, Georgetown, I 971.
Coordenador do Grupo de Trabalho encarregado do Projeto
n• 5 (Padronização de Textos para o Ensino dn Língua Portuguesa
no Exterior), 1971.
Delegado do Brasil à Conferência de Ministros de Educação c
de Ministros Responsáveis pela Aplicação da Ciência e Tecnologia
ao Desenvolvimento na América Latina e no Caribc, Caracas, 1971.
Secretário-Geral da Delegação do Brasil à Conferência Jntcrumcricana Especializada sobre a Aplicação da Ciência e Tecnologia
ao Dosenvolvimento da América Latina (CACTAL), Brasllia, 1972.
Chefe da Delegação do Brasil à Reuniilo da Cornissão Culluroll
Mistn Brasil-Itália, Brasllia, 1972.
Delegudo do Brusil à XVII Sessilo da Conferôncia Geral da Or·
gunizuçào dus Naçõcti Unidas par •• a i.::t.lu~;açiw, ~:i~u~;ia e i:uituw
(UNESCO), Paris, 19'12.
Chefe da Delegaçilo do Brasil à Primeira Reuniiio da Comissilo
Mistn Brusii·Senegal, relativa a Assuntos Educacionais e Culturais,
Dakar, 1972.
Chefe da Delegaçilo do Bra•;il ii Reunião dn Comissà~ i"lisw
Cultural Brasil· Peru, Lima, 1973.
Chefe du Deleguçilo do Brasil ;\ Reunião du Comissão Mi''"
Culluralllrusii·Espunha, IY'/3.
Ministro de Primeir11 Classe, por merecimento, 197,,
Embuixndor em Só lia. 1974.

Outubro de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçiio 11)

O Embaixador Fernando Paulo Simas Magulhiles, nesta data,
cncontru-se no cxercfcio de suas funções de Embaixador do Brasil
junto à República Popular da Bulgária.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 6 de outubro de
1971.- (Sérgio de Queiroz Duarte), Chefe da Divisão do Pessoal.
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Membro do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de
Pesquisas, 1964.
Membro da Comissão Educacional dos Estados· Unidos da
América no Brasil, 1964 a 1966.
Membro da I Reunião da Comissão Mista do Acordo Cultural
Brasil-Argentina, Buenos Aires, 1964,
Representante do Ministério das Relações Exteriores no Conseii Comissão de Re/açiJes Exteriores.
lho Assessor da Escola lnteramericana da Administração Pública, da
Fundação Getúlio Vargas, 1964.
MENSAGEM N• 137, DE 1977
Delegado-Suplente do Brasil na Conferclncia sobre Aplicação da
(nq 388/77, na orlaem)
Ciência e Tecnologia no Desenvolvimento da América Latina,
Excclentfssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Santiago, 1964.
Delegado-Suplente do Brasil na Xlll Sessão da Conferência GeDe conformidade com o artigo 42 (item 111) da Constituição,
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a esco- ral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e
l lha, que desejo fazer, do Senhor Helio Antonio Scarabõtolo, Minis- Cultura (UNESCO), Paris, 1964.
Representante do Ministério das Relações Exteriores na Comistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Dinamarca, nos ter- são Filatélica Brasileira, 1964,
À disposição da Comitiva do Cardeal Angello Rossi, Roma,
mos dos artigos 21 e 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de dezembro de
1965.
' 1972.
Membro da Delegação do Brasil à 11 Conferência lnteramericaOs méritos do Embaixador Helio Antonio Scarabõtolo, que me
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, na Extraordinária (C IE), Rio de Janeiro, 1965.
Delegado do Brasil à XIV Sessão da Conferência Geral da
constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores,
UNESCO, Paris, 1966.
Brasília, li de outubro de 1977.- Ernesto Gelsel.
Delegado do Brasil à IV Reunião do Conselho lnteramericano
INFORMAÇÃO
Cultural da OEA, Washington, 1966,
Membro do Conselho Deliberativo da Coordenação do AperfeiCurrlculum-Vitae:
çoamento do Pessoal de Nfvcl Superior (CAPES), 1966,
Embaixador Hélio Antonio Scarabôtolo
Membro da Comissão Mista Franco-Brasileira para a implc·
Nascido cm Palmeiras, Silo Paulo, I• de agosto de 1921. Bacha- mentação dos Acordos de Cooperação Técnica, Cientifica e Cultu·
rel cm Filosofia, pela Faculdade de Filosofia, Ciências c Letras de ral, Paris, 1967.
Campinas. Bacharel cm Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade
Membro da Comissão Mista Luso-Brasileira para a elaboração
de Direito de Nitcrói. Diplomado pela Academia de Direito Intcr· do Acordo de Cooperação Intelectual, Rio de Janciro, 1967,
nacional de Haia, 1950. Curso da Escola Superior de Guerra, 1973.
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento,
Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Preparação à Carreira 1967,
de Diplomata, do Instituto Rio-Branco, 1948,
Membro da Comissão para a Reorganização dos Serviços Cultu·
Vicc-Cônsul cm Amstcrdam, 1950 a I952,
rais do Ministério das Relações Exteriores, 1967.
Encarregado do Consulado-Geral em Amsterdam, 1950, 1951 e
Chefe de Gabinete do Ministro de Estado da Justiça, 1967,
1952.
Ministro de Estado, interino, da Justiça, \967.
Vicc-Cõnsul em Londres, 1952 a 1953.
Presidente da Comissão da Reforma Administrativa do Ministé·
Encarregado do Consulado-Geral cm Londres, 1952, 1953 e rio da Justiça, Rio de Janeiro, 1967.
1954.
Cônsul-Geral cm Paris, 1968 a 1973.
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merecimento, 1953.
Chefe do Cerimonial, 1974.
Cónsui-Adjunto cm Londres, 1953 a 1956.
Representante do Governo brasileiro às comemorações de
Fiscal do Governo brasileiro junto à firma "Thomas de La Rue aniversllrio da Revolução do Iraque, 1974,
Ltda. ", para a inspcção da fabricação de papel-moeda, 1955.
Delegado do Brasil à XXIX Sessão da Assembléia Geral das Na·
Auxiliar do Secretário-Geral, 1956a 1959.
ções Unidas, 1974.
Representante do Ministério das Relações Exteriores na Comis·
Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento,
silo de Reparações de Guerra, 1956 a 1959.
1975.
Reprcsc~tantc do Ministério das Relações Exteriores na Comis·
Membro da Comitiva Presidencial em visita ao Paraguai, Urusilo dos Festejos do CinqUcntenllrio da Imigração japonesa, 1958.
guai, 1975.
À disposição do Príncipe Mikasa, do Japão, cm visita ao Brasil,
Membro da Comitiva Presidencial cm visita à França, Grü-Bre·
1958,
Participante da Reunião do Grupo de Trabalho do Comitê tanha eJapi\o, 1976.
Gril-Cruz da Ordem de Rio Branco; Grande Oficial do Mérito
lntcrgovernamcntal para Migrações Européias (CIME), WashingNaval; Grande Oficial do Mérito de Brasília; Grande Oficial do
ton, 1958,
Mérito Militar; Comendador do Mérito Aeronáutico; Medalha do
Segundo-Secretário da Embaixada cm Montevidéu, 1959 a 1960.
Segundo-Secretário da Embaixada em Buenos Aires, 1960 a Pacificador, Ministério do Exército; Medalha Mérito Santos Dumont, Ministério da Aeronàutica; Medalha do Mérito Tamandaré,
196\,
Ministério da Marinha; Medalha Marechal Mascarenhas de Moraes,
Encarregado de Negócios cm Buenos Aires, 1961,
Associação dos Veteranos da FEB; Medalha Ci•ndido Mariano Ron·
Promovido a Primeiro-Secretário, por antiguidade, 1961.
Primciro-Sccretllrio da Embaixada cm Buenos Aires, 1961 a don, Sociedade Geogrlifica Brasilcirn; Mednlha Anchietn, Estado do
Rio de Janeiro; Mednlha Lnuro MUller, Ministério das Relações
IÇ62,
Exteriores; Gril-Cruz da Ordem do Tesouro Sagrado, Japão; Gril·
Chefe da Secretaria do Instituto Rio-Branco, 1962 a 1963.
Cruz da Ordem do Mí:rito da lt~lin: Grii-Cruz dn Ordem do Mérito
À disposiçilo do Governo de Sào Paulo, \963.
dn Espnnhn: Gril-Cruz dn Ordem do Mérito do Peru; Grii-Cruz da
Tlt\ilo de Conselheiro, 1963.
Ordem do Lcilo dn Finhindin; Gril-Gruz da Ordem do Mérito do
Chefe du Divisilo de Cooperaçi\o Intelectual, \963 a 1967.
Pnraguni; Grii-Cruz da Ordem de Silo Cnrlos dn Colómbin; Grande
Diretor, substituto, do instituto Rio-Branco, 1963.
Representante do Ministério das Relt~ções Exteriores no Conse· Oficinl dn Ordem de St, Michael e Si\o Jorge (KC.MG), Gril-Brc·
tunhn; Grande Oficiul dn Ordem do lnfnnte Don Henrique, Portulho Geral do Centro Nacional de Realismo Social, 1963.
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gul; Grande Oficial do Mérito Militcnsi, Ordem Soberana c Militar
de Malta; Comendador da Legião de Honra, França; Comendador
da Ordem N:Jcionu\, Costa do Murfim; Comendador da Ordem do
Mérito Civil. Cerca; Oficial de I• Classe da Ordem do Mérito, República Fcdcrul da Alemanha; Oficial da Ordem do Mérito, República
Argentina; Cavaleiro da Graça Magistral da Ordem Soberana c Militar de Malta.
O Embaixador Hélio Antonio Scarabôtolo, nesta data, encontra-se no exercício de suas funções de Chefe do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 7 de outubro de
1977.- (Sergio de Queiroz Duarte), Chefe da Divisão do Pessoal.

,] Comissão dr Relações Exteriores.
PARECER
PARECER N• 786, DE 1977
Da Comissão de Redaciio
Redaçiio do vencido, paro o 2• turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 156, de 1977.
Relator: Senudor Helvídlo Nunes
A Comissão apresenta a redução do vencido, para o segundo
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 156, de 1977, que
regula os casos de dissolução da sociedade conjugal c do casamento,
seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências,
esclarecendo que, no texto ora apresentado, foram feitas modificações de redução e, ainda, visando a uma melhor técnica legislativa.
Sala das Comissões, em 13 de outubro de 1977. - Adalberto
Sena, Pre.<idente - Helvídlo Nunes, Relator - Virgílio Távoru Dirceu Cardoso.
ANEXO AO PARECER N• 786, DE 1977
Redução do vencido, para o 2• turno reglmentul, do Projeto de Lei do Senado n• 156, de 1977, que regula os casos de
dissolução da socledude conjugo! e do casamento, seus efeitos e
respectivos processos, e dá outras providências.

Art. 4• Dar-sc·ú a separação judicial por mútuo consentimen·
to dos cônjuges, se forem casados hú mais de 2 (dois) anos, manifestado per~Jntc o juiz c devidamente homologado.
Art. 5• A separaçilo judicial pode ser pedida por um só 'dos
cônjuges quando imputar ao outro procedimento desonroso ou qualquer ato que importe cm grave violação dos deveres do casamento e
tornem insuportúvel a vida cm comum.
§i' A separação judicial pode, também, ser pedida se um dos
cônjuges provar a ruptura da vida em comum há mais de 5 (cinco)
anos consecutivos, e a impossibilidade de sua reconstituição.
~ 2• O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o
outro estiver ucometido de grave doença mental ou moléstia
contagios:1, manifestada após o casamento, que torne imposslvel a
continuaçno da vida em comum, desde que, após uma duração de 5
(cinco) unos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvãvel.
~ 39 Nos casos dos par(lgrafos anteriores, reverterão, ao cônjuge que não houver pedido a separação judicial, os remanescentes dos
bens que levou para o casamento, e, se o regime de bens adotndo o
p~rmitir, tumbé:m n meação dos adquiridos na constância da sociedade conjugal.
Art. 69 Nos casos dos§§ 19 c 29 do artigo anterior, a separação
judicial poderá ser neguda, se constituir, respectivamente, causa de
agravamento dus condições pessoais ou da doença do outro cônjuge,
ou determinar, em qualquer caso, conseqUências morais de excepcional gravidade para os filhos menores.
Art. 7• A separação judicial importará na separação de corpos
e na de bens.
§ I• A separação de corpos poderá ser determinada como medida cautelar (art. 796 do C PC).
~ 2• A separaç,io de bens poderá ser feita mediante proposta dos
cônjuges e homologada pelo juiz ou por este decidida, mas sempre na
sentt:nca do m~rito.
Art. so A sentença que julgar a separação judicial produz seus
e:eitos ú data de seu lrânsito em julgado, ou à da decisão que tiver
concedido separação cuutelur,
Seçüo II
Da Proteçiio da Pessoa dos Filhos

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A separação judicial, a dissolução do casamento, ou a
cessaçiio de seus efeitos civis, de que trata a Emenda Constitucional
n9 9, de 28 de junho de 1977, ocorrerão nos casos e segundo a forma
que esta Lei regula.
Capítulo I
Do Dissolução du Sociedade Conjugo i
Art. 2• A Sociedade conjugal termina:
I- pela morte de um cios cônjuges;
11- pela nulidade ou unulação do casumcnto;
III -pela sepuração judicial;
IV- pelo divórcio.
Parúgrufo ~nico. O casamento válido somente se dissolve pela
morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio.
Seção I
Dos Casos c Efeitos du Sepuruçiio Judicial
Art. 3• A separação judicial pile termo aos deveres de coabitação, fidelidade recíproca c ao regime matrimonial de bens, como se
o cusamento fosse dissolvido.
§ I• O procedimento judicial da separação cubcrú somente uos
cônjugues, e, no cnso de incapacidade, serão representados por curudor, ascendente ou irmUo.
~ 29 O juiz dever(\ promover todos os meios parn que us partes
se reconciliem ou transijam, ouvindo pcssoul c scparadnmcnte cudu
uma delas antes de reuni-las em suu presença.
~ J9 Após u fusc prevista no par{lgrufo anterior, !te us cônjuges
o pedirem, os advogados devem ser chumndos u assistir e a purticipur
dos cntcmlimcntos.
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Art. 9• No caso de dissolução da sociedade conjugal pela
judicial consensual (art. 4•). observar-so-á o que os
cônjuges acordarem sobre a guarda dos filhos.
Art. 10. Na separaçilo judicial fundada no caput do art. 5•, os
Glhos menores ficarão com o cônjuge que a ela não houver dado
causa.
! I• Se pela separação judicial forem responsáveis umbos os
cônjuges, os Glhos menores ficarão em poder da mãe, salvo se o juiz
verificar que de tal solução possu advir prejuizo de ordem moral para
eles.
§ 2• Verificado que não devem os filhos permanecer em poder
da mãe nem do pai, deferirí1 o juiz a sua guarda a pessoa notoriamente idónea da família de quulquer dos cônjuges,
Art. 11. Quando a separação judicial ocorrer com fundamento
no ~ I• do art. 5•, os filhos 'ficarão cm poder do cônjuge em cuja
companhia estavam durante o tempo de ruptura da vida em comum.
Art. 12. Na separação judicial fundndn no§ 2• do art. 5•, o juiz
dcfcrirú a entrega dos filhos uo cônjuge que estiver em condições de
w;.~umir, normalmente, a rcsponsubilidnde de sua guarda e educação.
Art. 13. Se houver motivos graves, poderá o juiz, em qualquer
caso. a bem dos filhos, regular por maneirn diferente da estabelecida
nos artigos untcriorcs a situaçüo deles com os pais.
Art. 14. No caso de anuluçilo do casamento, hnvendo filhos
~mnuns, obscrvnr~sc-CI o disposto nos arts. lO e 13.
rari1grufn único. Aindu que nenhum dos cônjuges esteja de
boa fé ao ~ontrair o casamento, seus efeitos civis nprovciturllo uos
li lhos comuns.
,\ rt. 15. Os pais, cm cuja gunrdn não estejam os Iii hos, po·
dl•rUn visitl1·los c tê-los cm suu companhia, segundo fixar o juiz, bem
L'\lllHl lh~:1li1ar s11a rnnnllt~nçiio c cducuci\o.
scp,~ração

n
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i\rt. 16. ÀS disposições relativas à guarda c à prcstaçuo de
alimentos aos lilhos menores estendem-se ~los filhos maiores invúlidos.
Scçào III
Do Uso do Nome
i\rt. 17. Vencida nu uçào de separação judicial (art. 5•
'\:aput"), voltur{t a mulher a usar o nome de solteira.
1v Aplicu-sc, ainda, o dispostó neste artigo, quando é da
mulher a iniciativa da separação judicial com fundamento nos§§ I• e
1Y do art. 5\',
~ 2•' Nos demais casos de sepurução judicial, caberá à mulher,
se tiver Jilhos, a opçiio pela conservação do nome de casadn.
i\rt. I S. Vencedora na açiio de separação judicial (urt. 5•
"caput"), poderá u mulher renunciar. u qunlquer momento, ao
direito de usar o nome do marido.

*

Seçào IV
Dos Alimentos
Art. 19. O cônjuge responsável pela separação judicial
pn:st<.lr(l :to nutro, se dela nccc:ssitur, a pensão alimentícia fixada pelo
Juiz.
Art. 20. Para manutenção dos nlhos, os cônjuges, separados
judici~tlmcntc, contribuiriio na proporção de seus recursos.
ArL 21. Para <~sscgurur o pagamento da pensão alimentrcia, o
jui1. poUt:r:'l determinar a constituição de garantia real ou lidcjussória.
§ r• Se o cônjuge credor preferir, o Juiz poderá determinar que
a ra:ns:io consist:t no usufruto de determinados bens do cónjuge
dcvl!dor.
! "'' Aplic<t-sc. t<tmbóm, o disposto no parágrafo anterior, se o
cônjuge credor justiflc<tr u possibilidade do não recebimento regular
da pensão.
Art.
Salvo decisão judicial, as prestações alimentícias, de
qualquer naturczu, seriio corrigidas monetariamente na forma dos
ínllk:cs de atuulilaçào das Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nucional- ORTN.
Parúgrafo (mico. No caso do niio pagamento das referidus
-~rcstaçõcs no vencimento, o devedor rcsponder:l, ainda, por custas e
wnor:'1rios de ndvogado apurados simultaneamente.
Art. 23 A obrig<tção de prestar alimentos transmite-se uos
1erdciros do devedor, nu forma do art. 1.796 do Código Civil.

"2.

Capitulo 11
Do Divórcio
Art . .:!4. O divórcio põe termo ao casumcnto e aos seus efeitos
ivis.
,\rt. 25. A ~.:onvcrsão cm divórcio da separução judicial dos
ônjuges, e~istente há mais de três anos, contada da datu da decisão
u d<t que concedeu a medida cautelar correspondente (urt. 8•) será
ecretad:~ J)Or sentença, da qual não consturá referência à causa que
dett!'rminou.
Art. 26. Nu caso de divórcio resultante da sepnraçilo prevista
os~ 11• c 1 do urt. SQ, o cônjuge que teve a iniciativa da sepurnçào
mtlnuarú com o dever de assistência ao outro (Código Civil- urt.
11, n'' 11 I).
Art. 27. O divórcio Oi10 modilicar{l os direitos e deveres dos
1is cm rch1crw aos iilhos,
P<.trítgral'll l1nicu, O novo casamento de qualquer dos pais ou
'ambos também não importarit restriçUo a esses direitos e deveres.
Art. 2~. Os iililllcntos devidos pelos puis c lhados na sentença
• sepam~·tw puderiio ser altcr<Jdos ii qunlqucr tempo.
Art. 2tJ. O novo casmncnto do cônjuge credor da pensão
tin!!uir:l ~tnhrigaçào do cônjuge devedor,
Art. .\0, Sc n Clinjugt!' devedor du pensão vier a casur-se, o
1\'o c:1samcntu niHJ altt!'rarú ~lHI obrigação.
Art. J I. Não se Jecrctar:'1 n divôrcio se ainda não houver
Hen~o;a delinitiva de separação judiciul, ou se est:l nilo tivr.:r
L'ididu suhrc 11 panilha dos bens.
1
·'
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Art. J1.

A sentença dcnnitiva do divórcio produzirá efeitos
de registrada no Rt!gistro Público competente.
Art. .lJ. Se os cônjuges divorciados quiserem restabelecer a
união conjugal só poderão fazi:-lo mediante novo casamento.

dcpoi~

Capitulo III
Do Processo
Àrt. 34. À scparaçuo judici:il consensual se fará pelo procedimento previsto nos arts. 1.120 e 1.124 do Código do Processo Civil, e
as dcnwis pelo procedimento ordinário.
A petição scri1 tarn bém assinada pelos advogados das
partes ou pelo Hdvogado escolhido de comum acordo.
! 2<' O juiz pode recusar a homologação e não decretar a
scpM~Içào judicial, SI! comprovar que a convenção niio preserva sulicicnh.:mt:ntc os interesses dos filhos ou de ~m dos cônjuges.
~ ]1! Se: os cônjuges não pudcm:m ou não souberem assinar, é
lícito que outrem o faça o rogo deles.
~ 4 As assinaturas, quando não lançadas na presença do Juiz,
serão, ohrigatoriamcntr.:, rt!'conhecidas por tabelião.
Art. 35 A conversão du separação judicial em divórcio será feita mediante pedido de qualquer dos cônjuges.
Purilgrafo único. O pedido será upensado aos autos da
separação judicial. (art. 47 .)
Art. 36. Do pedido referido no urtigo anterior, será citado o
outro clinjugt:, cm cujn resposta não caberá reconvcnção.
Parúgrafo único. A contestaçüo só pode fundar-se em:
1. falta de decurso do prazo de 3 (trôs) onos de separação judicial;
11. d«cumprimento das obrigações assumidas pelo requerente
:\

1 ,.

1
.'

nu ~~paraçào.

Art. 37. O Juiz conhecerá diretamente do pedido, quando não
huuvcr e1.lntt!'stação ou necessidade de produzir prova cm audiência,
e profcrirú sentença dentro em 10 (dez) dias.
~ 11 A scntcncn limítnr-se-á 1\ conversão da separação cm
divórcio, que niio poderú ser negada, salvo se provada qualquer das
hipóteses prcvisto1s no parágmfo único do artigo untcrior.
§ 2• A improcedência do pedido de conversão não impede que
o mesmo cônjuge o renove, desde que satisfeita a condição anteriormente descumprida.
Art. 38. No capitulo III do Titulo ll do Livro IV do Código de
Processo Civil, as expressões .. desquite por mútuo consentimento'\
"desquite" e "desquite litigioso" são substitufdas por "separação
consensual" e +~separação judicial".
1

Capítulo IV
Das Disposições Finais e Transirórias
Àrt. 39. No caso de separação de fato, com infcio anterior a 28
de junho de 1977, c desde que cornpletados 5 (cinco) anos, poderá ser
promovida açi10 de divórcio, nu qual se deverão provar o decurso do
tc:mpo da sep:~raçiio c a suu causa,
I<' O divórcio, com base neste artigo, só poderá ser fundado
na~ 'liCsnws cu usas previstas nos urtigas 49 e 511 c seus parágrafos.
§ 2v No Uivórcio consensual, o procedimento adotndo será o
previsto nos urtigas 1.120 a 1.124 do Código de Processo Civil,
uhscn·•td:IS, •linda, as St!'guintt:s normas:
1 - a petição conteri1 a indicação dos meios probatórios da
~epuruçiio de fato, c serC1 instruída com n prova documental já
e.\istcntt!':
11 - a petição lharú o valor da pensão do cônjuge que dela
llcccssitar rara suu manutenção, c indicarll as gurnntias para o
~.:un1primcnto d:~ ohrtgacfill ussumida:
III- se houver prova testemunhal. ela será trnduzida na uudiência d~.: rctil"u.:~u;rw do pedidu Ue divôrcio a quul será obrigutoriamente
rc;11inu.Ja.
IV- a pnrtilhn dos bens dcverú ser homologudu pela sentença
do divórdo.

*
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§ 30 Nos demais casos, adotaNc-la o procedimento ordinário.
Art. 40 as causas de desquite em curso na data da vigência
desta lei, tanto as que se processam pelo procedimento especial
quomto as de prm:cdimcnto ordinário, passum :mtomaticamcntt: a
visar ü scparaç[IO judicial.
Arl. 41. As sentenças já proferidas em causas de desquite silo
equiparadas, para os efeitos desta Lei, às de separação judicial.
Arl. 42. Se, na sentença do desquite, não tiver sido homologada ou decidida n partilha dos bens, ou quando esta não tenha sido. feita posteriormente, a decisão de conversão disporá sobre ela.
Art. 43. Cortar-se-ú o prazo de separação judicial a partir da
data em que, por decisão judicial proferida cm qualquer processo,
mesmo nos de jurisdição voluntâria, for determinada ou presumida a
separação dos cônjuges.
Art. 44. Quando o casamento se seguir a uma comunhilo de
vida entre os nubentes, existente antes de 28 de junho de 1977, que
haja perdurado por 10 (dez) anos consecutivos ou da qual tenha
resultado filhos, o regime matrimonial de bens será estabelecido li·
vremente, não se lhe aplicando o disposto no artigo 258, parágrafo.
único, no II, do Código Civil.
Art. 45. Seja qual for a causa da separação judicial, e o modo
como esta se faça, é permitido nos cônjuges restabelecer a todo o tem·
po a sociedade conjugal, nos termos cm que fora constitufda, contan·
to que o façam mediante requerimento nos autos da ação de separação.
Parágrafo único. A reconciliação cm nada prejudicará os direi·
tos de terceiros, adquiridos antes c durante a separação, seja qual for
o regime de bens.
Art. 46. Se os autos do desquite ou os da separação judicial ti-

verem sido extraviados, ou se encontrarem em outra circunscrição
judiciária, o pedido de conversão em divórcio será instruido com a
certidão da sentença, ou da sua averbação no assento de casamento.
Art. 47. Aplica-se o disposto no artigo anterior, quando a
mulher desquitada tiver domicílio diverso daquele em que se julgou o
desquite.
Art. 48. Os§§ S• c 6• do art. 7o da Lei de Introdução no Código
Civil passam a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 70 ....................... ' .............. .
§ 5• O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro,
pode mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao
Juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se aposti·
le ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de
bens, respeitados os direitos de terceiros c dada esta adoção
ao competente registro.
§ 6o O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou
ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no
Brasil, depois de 3 (três) anos da data da sentença, salvo se
esta tiver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso cm que a homologação produzirá efeito imediato
com obediência às condições estabelecidas para eficâcia das
sentenças estrangeiras no Brasil.''

Art. 49. Silo introduzidas no Código Civil as alterações
seguintes:

ll "Art. 12
. I.. Os nns~i~c·n·t~~: ·~~~d~~~;~~.· ·s~~~~~~Õ~~ 'j'u'di~iais,
diVÓrCIOS e óbitos."
2) "Art. 180 ..... , .................. , ...... ..
V. Certidão de óbito do cônjuge falecido, da anula~ào
do casamento anterior ou do registro dn sentença de
divórcio."
3) "Art. 186. Discordando eles entre si, prcvalecerll a
v_onta~e pnterha, ou, sendo o casul separado, divorciado ou
t1ver Sido o seu casamento anulado, a vontade do cônjuge,
com quem estiverem os filhos."
4) "Art. 195, ... , ........ ,., ............... , .. .
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Vil. O regime do casamento, oom a decluraçào da data
c do c:artório cm cujas notas foi pussuda a escrituro untinup·
cial, quando o regime não for o de comunhão parcial, ou o le·
gal estabelecido no Título III deste livro, pura outros
casamentos."
5) "Art. ~40. t\ mulher, com o casamento, assume a
condição de companheira. consorte c colaboradora do mari·
do nos encargos de família, cumprindo-lhe velar pela direçào
material e moral desta.

Parágrafo único. A mulher poderá acrescer aos seus os
apelidos do marido."
61 "Art. 248. .. ............................ .
VIII. Propor a separação judicial e o divórcio."
7) "Art. 258. Nilo havendo convenção, ou sendo nula,
vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime de
comunhão parcial."
8) "Art. 267. .. ............................... .
III. Pela separação judicial;
IV. )'elo divórcio."
9) "Art. 1.611. Ã falta de descendentes ou ascendentes
será deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente, se, no tempo da morte do outro, não estava dissolvida a sociedade
conjugal."
Art. 50. A Lei n• 883, de 21 de outubro de 1949, passa a vigo·
rar com as seguintes alterações:
I) "Art. 10 ..................... , ............ ..
Parágrafo único. Ainda na vigência do casamento,
qualquer dos cônjuges poderá reconhecer o filho havido fora
do matrimônio, em lestamento cerrado, aprovado antes ou
depois do nascimento do filho, c, nessa parte, irrevogllvel."
2) "Art. 2• Qualquer que seja a natureza da filiação, o
direito à herança será reconhecido em igualdade de
condições."
3) "Art. 40 ......................... , ........ ..
Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal do
que foi condenado a prestar alimentos, quem os obteve nilo
precisa propor açüo de investigação para ser reconhecido, ca·
bendo, porém, aos interessados o direito de impugnar a filia·
ção.n
4) "Art. 9o. O filho havido fora do casamento e
reconhecido pode ser privado de herança nos casos
dos arts. 1.595 e 1.744 do Código Civil."

Art. 51. O n• 1 do art. 100, o no 11 do nrt. 155 e o § 2•
do art. 733 do Código de Processo Civii passam n vigorar co~ a
seguinte rcdação:
"Art 100
1.
reside~·.;~ ·d~ -~~ii,;;:~~;;·;· ~~á~ ·d~ ·;e~·dr~~ao
dos cônjuges e a conversão desta em divórcio, e para a nn ula·
çuo de casamento.
Art. 155 ........ , ............ , ............... .
11. que dizem respeito a casamento, filiaçilo, separaçilo
dos cônjuges, conversão desta cm divórcio, alimentos e
guardn de menores."
"Art. 733. .. ................. , ............ .
§ 2• O cumprimento da pena não exime o devedor do
pagamento das prestações vencidas c vincendas."

o;

Art. 52. A presente Lei entra cm vigor nu dutn de suu
publicação.
Arl. 53. Revogam-se os arts. 315 a 328 c o§ I• do urt. l.ó05 do
Código Civil e as demais disposi~i\cs cm contrário.
O SR. PRESIIJF.NTE (Petrõnin Portella)- O Expediente lido
vai UpublicuçUo.

Sobre u mesu, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. I•·
Sccretúrio.
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São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 219, DE 1977
"Acre..centu parágrafo ao art. 5• da Lei n• 3.807, de 26
de ugo.<to de 19611 (Lei Orgânica da Previdência Social)."

PROJETO DE I.EI DO SENADO N• 218, I> E 1977
"Dispõe sobre a prolbiçilo de linancl•r ou g•rantlr o cons·
truçüo de edlliclos de mais de seis andares pelas entidades lote·
gruntcs do Slstemu Financeiro de llubltaçilo, c dú outras pro•i·
dêncl••·
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O Banco Nacional do Habitação e demais entidades in·
tegrantes do Sistema Financeiro de Habitação, assim como os estabe·
lecimentos oficiais de crédito, n1!o concederão financiamentos, cm·
préstimos c qualquer espécie de mútuo ou garantia à construçilo de
edifícios com gabarito superior a seis (6) pavimentos.

Art. 2• O Poder E•ecutivo regulamentará esta lei no prazo de
trinta dias.
Art. 3• ·Esta lei entrará cm vigor na datu de suu publicaçilo, re·
-vogudas as disposições em contrário.

Justlficaçiln
Na verdade, cm principio esso questão de limite de alturo (gaba·
rito) de prédios urbanos integra o peculiar interesse dos Municípios,
devendo ser equacionada e legislada por eles.
Contudo, verdadeiro é também que as municipalidades c suas
administrações estão sempre muito mais sujeitas a inúmeros formas
de pressão, do que resulta raramente definirem posições contrárias
aos interesses dos grupos ligados à construção civil.
Em conseqUência, todos estamos assistindo, ati: aqui de modo
impassível, ao indiscriminado crescimento vertical das concentrações
urbanas, compromctid:~ comprovadamente a qualidade de vida de
suas populações.
Limitar o gabarito dos prédios, entretanto, equivaleria a restrin·
gir o número de pessoas por espaço quadrado nas cidades e canse·
guir grandes vantagens cm termos de transportes e trlirego, poluição
de todos os tipos, etc.
O projeto ora of.rccido à consideraçtlo da Casa, se bem que não
seja u soluçào amplo e definitiva desejada pura a questão, representa
a adoç1!o da medida possível dentro da competência do legislador fe·
dera! que, assim, não estará invadindo a área de atribuições dos Mu·
nicípios. Sim, porque o que aqui se pretende não é limitar obrigada·
mente o gabarito dos edificios urbanos (eles continuarão a ter a altu·
ra que cada municipalidade admitir em seu código de posturas), se·
nuo que inadmitir que prédios muito altos (acima de seis pavimen·
tos), prejudiciais à qualidade de vida das populações, possam ser
construídos com os recursos do Sistema Financeiro de Habitação c
de outras fontes sujeitas ao controle do Governo Federal.
Duas espi:cies de oposição talvez se upresentem à udoção da me·
didn aqui pleiteuda. A primeira, daqueles que poderiam julgar que
projeto como o presente interfere com o direito de propriedude priva·
da e a segunda dos que pensum que, do ponto de vistu de viabilidade
econômicu, que u concentração nos centros minimiza os valores dos
investimentos ~:m água c luz, por e"emp1o.
A primeira poderíamos responder que a propriedade deve
submeter-se uo intcr<ssc social e it segundo que o custo superior de ui·
guns investimentos u curto pra?.o ~eri\o umf'Jiamentc recompensudos
pelos benefícios que ns cidades terno a médio c longo prazos.
De qualquer modo, impllc·sc uudoçilo de mcdidn que dificulte o
danoso crescimento vertical das concentrações urbunus, ulndn que
por vin indiretu como ii aqui prnjctudu.
Sulu das Sessões, 13 de outubro de 1977.- Ore•les Quérelu.

. .ls Cnm/.f.wit•J de• Ccmstitllicc1o I' .lustica, de Economia c•dt• Finanças.
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O Congresso Nncional decreta:
Art. ]•.• O art. 5• da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960,
passa a vigorar, acrescido de~ 4•, com a seguinte redução:
.. Art. 5' .... ' ' .... ' . ' ..... ' ' . ' ...... ' . ' .......

.. ' ' . ' .. ' .. "

... " .. " .............. ' . ' ... ' .... ' .. .

§ 4• As donas-de-casa, assim consideradas as mulheres
que niio exerçam atividade remunerada forn do lar, são equi·
paradas uos trabalhadores autônomos.'1
Art. :!• Esta lei entrarlt em vigor na data da sua publicação.
Art. Jl' RcvogHrn-sc as disposições em contrário.
Justlficaçio

Dcsdl! os tcmpos mais remotos, rncsmo na época em que o
homem vivi.:~ nas cavernas, jf1 se conhecia a cativante figura da donade-casa, de tudo cuidando c a tudo atendendo para assegurar o
conforto du famili~l.
Todavia. cssa milenar atividade jamais foi considerada como
uma profissuo, embora c.<ercida em caráter habitual e passada de
màc ~~ lillu1 ~omo um verdadeiro ofício.
Nos tempos n1odcrnos, quando passou a ser necessário qualiti·
cor a atividadc de todas as pessoas, a mulher que cuida da casa é
dcsi!!rwdo:1 como Húc prendas domésticas'', "senhora do lar'' ou, mais
comumentc, ~·dona-de-casa".
De fato, assim sào elas reconhecidas em contratos civis, em
qu;.dilicw.;õ~s criminais, cm escrituras pUblicas, cm documentos c
inúmcros outros p~1péis aliciais.
Todavia, p:tra a Previdência Social as donas-de-casa não exis·
tem ...
Entf1o, para contornar o descaso dn Lei Orgânica da Previdên·
~o:i:1 Soc:i.:al. ;Is donas·di.'-Casa tl?rn se filiado como seguradas autõno·
mas. dcclarundo profissões que muitas vezes não exercem, como
costurdra. urtesà, datilógrafa. vendedora, etc.
De nossa parte, nüo consideramos justo submeter as donas-de·
cnsa a tuis mistilic+lcões. ,, nobreza do mister que exercem, não
comporta artifícios dessa espécie e, ao contrário, sugere um tratn·
mcnto c"prcsso n:.tlci prcvidcnciári:.t.
Eis por4uc tomamos a iniciativa desta proposição, que agora
submetemos ao judicioso cxnmc de nossos eminentes pores.
Sala das S~ss0cs, I3 de outubro de I977.- Nelson Carneiro.

LEGISLACt10 CITADA
LEI N<' 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Lei Orgânica da Previdência Social.
Dos segurados
t\ rt. 51!

obrig~\\oriaml!nte

segurados, ressu.lvl\do o dispos-.
to no :trt, 3'':
I -os que trabalham, como empregados, no território nacional;
11 -os br:tsilciros ~estrangeiros domiciliados e contratados no
Brasil par:1 tn1ballwrcm como empregados nas sucursais ou ugências
de: cmprcs:as n•1ciom1is no exterior:
11 I -os titulares de firma individuul e di retores, s6cios gcren·
tcs,. sôcios Slllid:'1rlos, sócios quothaas, sócios de indUstria, de
'l'"tl'!ucr cmpres:t, cuja iJad,: miL< ima seja no ato da inscrição de 50
{!,.'inqilcnw) anos:
IV- os trabalhadorcs avulsos c os autônomos.
11• S:io cquipurados aos trnbalhudorcs <~Utônomos os empreI,!Ulhls de rcprcsl!ntnçtlcs cstrangcirns c os dos organismos oficiais
cstrungclros ou inlcrnaciotw.is que funcionam nn Brasil, salvo se
llhri~aloriurncntc sujeitos a regime prôprio de rrcvidênchl .

*
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~ 211 As pessoas referidas no art. ,11' que exerçam outro emprego ou ntividadc que 01s submi!Lurn ao regime desta lei, sUo obrigatoria-

mente seguradas, no que concerne aos referidos emprego ou ati vidade.
~ .1'' O aposentado pela Previdência Social que voltar a truba·
lhur cm utividadc sujeita ao regime desta Lei será novamente nliudo

ao sistema, sendo-lhe assegurado, cm caso de afastamento definitivo
da atividadc, ou, por morte, aos seus dependentes, um pecúlio em
corrcspondênciu com

iiS

contribuições vertidas nesse período, na

formu em que se dispuser em regulamento, não fazendo jus a
quaisquer outrus prcst:Jçõcs, além das que decorrerem de sua condiçõo de aposentado.

(;Is Comis.w1t•s dt• Constiflliçào e Jusliça ~de Legi.\'/açào

Soci11/.)

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Os projetas que
acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões com·
petentes.
Sobre a mesa, requerimento que serúlido pelo Sr. !•·Secretário.
~lido

o seguinte

REQUERIMENTO N• 40Z, DE 1977
Nos termos do artigo 280, do Regimento Interno, requeiro a re·
tirada do Projeto de Lei do Senado o• 17, de 1976, de minha autoria,
que aprova a Consolidação das Leis da Previdência Social.
Justificação

Após u aprcscntucão do projeto em causa. ocorrida na sessão de
12 de março do ano passado, várias foram as alterações, algumas
substanciais, introduzidas por legislações posterior na matéria disci·
pi inada pela proposiçuo.
Referidos estatutos legais foram os seguintes:
a) Lei n• 6.332, de 18 de maio de 1976 (autoriza reajustamento
adicional de benelicios previdenciários, nos casos que especifica, altera tctos de contribuição e dá nova redução a dispositivos da Lei
o• 6.136, de 7 de novembro de 1974, que inclui o salário-maternidade
entre as prestações da previdência social);
b) Lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976 (dispõe sobre o seguro
de acidentes do trabalho a cargo do INPS, e dá outras providências);
c) Decreto-lei n• 1.505, de 23 de dezembro de 1976 (altera dis·
positivo do Decreto-lei n• 651, de 26 de agosto de 1938, e dá outras
providências);
d) Uecreto-lei n• 1.515, de 30 de dezembro de 1976 (altera are·
dação da alínea "b", do urtigo 74, da Lei o• 3.807, de 26 de agosto
de 1960, c dá outras providências);
e) Lei n• 6.423. rlc 17 de junho de 1q77 festabdccc base para correcuo monetária, e dá outras providências);
f) Lei n• 6.4J8, de 31 de agosto de 1977 (altera a redução do§ 3•
do artigo 24 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe so·
breu Lei Org~inica du Previdtncia Social): c
g) Lei n' 6.439, de I de setembro de 1977, (institui o Sistema
Nacional de Previdência c Assistência Social, c dá outras providên·
cias).
Ao "C'Juercrmos u retirada da proposição, ainda em tramituctao
nestu Cusa, nosso uhjctivo é atualizá-lu com us udaptacões
decorrentes do advento dos textos legais supervenientcs puru que possnmos. ntl rró:<imt~ Sc. . sào Legislativa submetê-la de novo ii
considerm;ào do Senado, jú então sob a forma, também, de nova Lei
Orgúnicoa du Previdência Social.
Sala das Sessões, IJ de outubro de 1977.- Frunco Montoro.
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O SR. PRESIDENTE (l'ctrônio Portellu)- O requerimento li·
do serú incluído, orwrtunamente, cm Ordem do Dia, nos termos
regimentais,
Sobre a mesa, rt:l)Ucrimento que será lido pelo Sr. 19-Secretúrio.
E lidn o sr.:guintc
REQUERIMENTO N• 403, DE 1977

Senhor Presidente,
Nos termos do urtigo 233 do Regimento Interno do Senado Fe·
dcr:ll, requeiro transcrição nos Anais desta Casa, da nota publicada
no Jornal de Santa Catarina cm 13 de setcmDro próximo passado,
sob o tilulo "Confinnça Justificada".
Sala das Sessões, lO de outubro de 1977.- Otalr Becker.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portcllu) - O requerimento
lido será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Hú oradores inscritos.
Concedo u palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. (Pausa.)
S. Ex• nilo se encontra presente.
Concedo a palavra no nobre Senador Augusto Franco.
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Com certa freqUência, têm sido registradas críticas em relação
ao que pôde ser realizado no Brasil cm termos de comunicações. Ou·
ve-se, por exemplo, a afirmação de que um distante Municlpio de um
Estado do empobrecido Nordeste poderá dispor talvez de um siste·
ma telcfônico que lhe permitirá ligações diretas para Tóquio, Paris
ou Nova Iorque, enquanto não existiriam, quase certamente, as
menort.-s condicões de higiene, ou até mesmo escolas.
A critica não deve ser desprezada totalmente, mas não se pode,
contudo, através do cot(:jo entre as deficiências de inrra-estrutura e
a sofisticnçüo atingida por um sctor específico, negar a validade de
1odo um programa que, posto em prática no decorrer. principalmen·
te, dos últimos dez anos, conseguiu dotar o País de um moderno e
confiável sistema de comunicações, suprimindo os obstáculos que
existiam, vencendo as distâncias, tornando simultâneos para todos
os brasileiros, cm termos de informação, os fatos que ocorrem no
Pais e no mundo.
Pode, nilo se há de negar, existir alguma distorção; pode existir,
mesmo, usos inadequados de determinados veículos cuja força crcs·
ceu consideravelmente a partir do momento em que satélites e
microondas tornaram possível o estabelecimento de redes de
comunicação a nível nacional.
Não se deve, contudo, negar que, para os brasileiros, roram
abertas novas perspectivas, que se ampliaram os horizontes para o
conhecimento, para uma visão maior c mais atualizada do mundo.
Os que vêem na televisão, no rádio, nos meios modernos de
comunicação, uma espécie de malefício social, consideram que, mal
equipadas para o impacto da civilizaçuo tecnológica, talvez rosse
melhor, pura vastas camadas da populaçuo, não serem chamadas a
conviver com o progresso. Essa concepção porém é irrealista, pois
diante do avanço tecnológico constante, ninguém poderá manter-se
'' margem da vida moderna.
O notúvel estadistu que foi Nehru, em um dos seus livros, no
qual anat1sa os problemas do seu país, a lndia, admite que o choque
da industrialização, da vida moderna, diante de certos modelos do
passado ciosamente conservados pelo seu povo, provocou alguns
males, gerou algumas contradições, mas, ele observava, contudo,
que o carátcr estático da existência dos indianos começavu u mudílr,
c reconhcciu então como indispensável a prática de novas cxperiên·
cias a partir dus novas situações criadas, para que os espíritos se
tornassem mais dintimicos, ativos e ousados. t. justamente este o
aspecto mnis vúlido que poderú ser conferido à comunicação,
especialmente aos veiculas como n televisão c o rlldio, quundo intc·
grado. . à tarefa de trnnsrormur sociedades est{aticns em centros
dinilmicos, com capacidade pura criar e inovur.
A comunicuçdo de massa pode e deve transformar-se naquilo
que os economistns chumnm urutores de incrcmcntuçào social", ou
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sejam, aqueles fatores que permitem uma maior mobilizaçüo de
recursos humanos c nprovc:itnmento mais udcquudo c racionul de
disponibilidades existentes.
Tudo, poróm, não pode ser feito com a rapidez de um passe de
mágica, mesmo porque uinda não se conseguiu descobrir, em termos
de ação politica, indivíduos dolados da capacidade incomum de
promover milagres.
Pelas distorções setoriais que existem c que reconhecemos, não
se deve chegar à negação do todo.
O próprio Ministro das Comunicações, Euclides Quandt de Oli·
veira, lcm constantemenle alertado para dclerminados aspeclos que
de certo modo comprometem o esforço de modernização promovido
pelo Governo no sctor que eslá afeto à sua Pasta, c isso revela a uten·
ção e o cuidado que o Ministro dispensa às formas como sUo utiliza·
das as facilidades que foram criadas pura a comunicação de massa
no País.
Um esforço exlraordinârio foi realizado pura dotar o Brasil de
um cquipamenlo moderno, capaz de promover um nottivel avanço
cm termos de telecomunicações.
Como representante de um Estado nordestino até pouco tempo
quase praticamente ilhado, isolndo, impossibilitado de comunicar-se
com eficióncia, c não dispondo praticamente de telefones, nem
mesmo cm sua capital, Aracaju, posso dar tcslemunho objetivo e
realisla do progresso que foi alcançado nesse selar nos últimos anos.
Os canais criados pelu EMBRATEL inlerligam o País entre si e
com o exterior, e Sergipe inlegrou-se a essa nova realidade com
inusitada rapidez.
Numa capital onde praticamenle inexistium lelcfoncs, atualmente dez mil já estão em funcionamenlo e, prestes a complelar
cinco anos de existência, u TELERGIPE, segundo revelações recenles do seu Presidenlc, General Franz Ludwig Rode, pretende, duranle o próximo ano, implantar mais quinze millelefones na capital e no
inlerior, ampliando consideravelmenle a faixa de Municfpiosjti servidos pelo sislema de Discagem Direta à Dislância, e criando condições para o atendimento a ~ma demanda em vertiginosa expansão,
Não se descura também dn necessidade de servir aos amplos
setores da população que não podem ainda dispor de telefones
próprios, e assim, vem sendo ampliado também o número de
lelcfones públicos, especialmente nas fireas de maior concentração
urbana.
Vale ressaltar que, num Estado onde as comunicações interestaduais eram feilas ató mesmo para os ESiados vizinhos de forma
precárias através da antiga RADIONAL, isso hí1 pouco menos de
sele unos, hoje a EMBRATEL amplia consideravelmenle os canais
de telex, pretendendo ultrapassar a faixa de dazenT~s já no próximo
ano. Além disso, mantêm a EMBRATEL canais para utilização das
duas emissoras de televisão exislenles no Estado, para recepção de
som. e imagem das geradoras, tornando possível, ainda, a intcgraçuo
cm rede nacional, a qualquer uma das cinco emissoras de rádio da
Capital.
Tudo isso significa um complexo e custoso trabalho que exigiu e
estú u exigir allos investimentos, pura a construção e ampliuçào de
centru.is, de linhas, de sistemas de microondas numu transformação
Tltpida, que, por si só, demonstra a eficiência do plano de desenvolvimenlo das comunicações executado pelo Governo, e do qual
nenhuma região do País foi excluída, o que representa, efetivumentc,
o que melhor se poderia fazer cm termos de integmçiio nacional.
1

O Sr. ltalfvlo Coelho (ARENA - MT)- Pcrmile V. Ex• um
apnrte?
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE)- Pois não.
O Sr. ltulfvlo Coelho (ARENA - MT) - Faz V. Ex• muito
bem cm trazer uo conhecimentl' dll Plcn{lrio us provid\:nc.:ius da insta·
luçilo do DDD c udcquados meios de comunÍC;.H;ilo na rcSiào que
V. Ex• tão bem representa, Quero dar o meu tcslcmunho de que cm
Muto Grosso, uté bc:m poucos anos, ns comunil:açlh:s entre as di ver·
sus cidades se ruzium pelos tios de tclégruro do tempo do saudoso
Murcchul Rondon, c, hoje, silo, ~'nrtadas por microondas as prlnci-
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pais cidades ou estão servidas, ou serão brevemente, pelo DDD c
DOI tamhé:m. E a situação lá em Mato Grosso, seja no Sul ou Norte,
é de adcqu~Jçiio nos mais modernos meios de comunicação, pois a
administração do ilu>tre Ministro Quandt de Oliveira é magnifica, c
o BrtJsil tem evoluído enormemente nesse sctor. V. Ex• tem a minha
solidariedade.
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE)- Agradeço as
palavras de V. Ex•, que salientou ainda mais a açào dinâmica do Minislro Quandt de Oliveira, levando a melhoria das telecomunicações
ate o seu Eslado, Mato Grosso.
O Sr. Arnon de Melfo (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE)- Pois não.
O Sr. Arnon do Melfo (ARENA - AL)- Nilo desejava inter·
romper o brilhante discurso de V. Ex•, mas, animado pelo nobre Se·
nadar flalívio Coelho, desejo lembrar dois casos, o primeiro dos
quais se relaciona com a lndia, com Nehru, que V. Ex• referiu hli
pouco. A lndia adotou um grande programa, intenso e autónomo,
de desenvolvimento científico e lecnológico. Enlão, Nehru foi critica·
do no Congresso, porque se considerava ser dito programa muilo ca·
ro. E Nehru respondeu com estas palavras às crílicas: "Sim, a lndia é
realmente muito pobre a fim de se dar ao luxo de não recorrer à Ciência e à Tecnologia para o seu desenvolvimento."E Remi Babbha, o
grande nsico que elaborou o mesmo programa, acrescentou: "Mas,
na realidade, é mais caro um zero quilowau do que um quilowatt caro". Depois de recordar o caso da lndia, nobre Senador, desejo também aludir o caso de Alagoas, onde o Governo da Revolução fez o
que fez Sergipe: hoje temos todos os nossos Municípios interligados
por telefone, c de Alagoas falamos para qualquer parle do mundo.
Cumpre destacar tal serviço extraordinário prestado ao Brasil pela
Revolução. V. Ex• faz muilo bem realçá-lo. Tem nossa total solidariedade.
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE)- Senador Arnon de MeiJe, agradeço as palavras de V. Ex• citando os serviços
que o Governo realizou em Sergipe e no seu Estado, elevando, assim,
o Ministério das Comunicações, pelo trabalho de integração nacional que realizou cm todo o Brasil.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidenle. (Muilo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Danton Jobim
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente e Srs. 'senadores:
Os acontecimentos de ontem levantaram, apenas, uma ponta do
vi:u que cobre n situação delicada que estamos atravessando. Quanto
ii extensão e o sentido da crise que se fecha ou que se abre, não
adianta especular nesta hora, quando o poder de fato, o verdadeiro
poder de docisuo que se coloca para além dos Partidos e acima do
parlamento, em firea que permanece defesa ao niundo civil, tomou
uma resolução cuja seriedade, que todos sontimos mas mal podemos
uvaliar nas seus desdobramentos.
Despindo os fatos de suas implicações, reduzindo-os à sua
maior simplicidado ou ii sua última expressão, diríamos que tudo se
passou normalissimumentc, dentro da esfera de competência do
Presidonte da Ropública. Este, porém, i: somente o aspecto formal.
Outros •ingulos se oferecem ao observador quo deseje ir ao fundo das
coisas, o quo i:, nosta horu, mais funçuo do jornalista quo do par·
Jumenta r du Oposição.
A sensibilidade dos nossos dirigcnles, dos quo comandam o
Movimento Dcmocrí1tico Brnsilciro, detectou, u tempo, u direçílo
perigosa do; ventos e teve n suhedorin de dei.~nr que o problema da
sucess~o militar se resolvesse por si. Resistiu, pois, à tcntncilo nuturul
de interrcrir, como em tantos exemplos históricos do nosso pnssudo,
no cpis{Jdio du concorrênciu entre duus cnndidaturus militares.
Além dus ruzõos de ordem merumonlc polfticu, huviu,
ccrlumcntc, uma de inspiraçuo pulrióticu: a dircçuo do nosso Partido
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não deve ter querido contribuir de nenhum modo para dividir as
Forças Armudas, nagelo que exorcizamos ou exorcizei- porque fa·
lo cm meu nome pessoal- tuntus vezes desta tribuna, como uma das
piores desventuras que poderiam cair sobre este País,
Minhas teses se têm rigorosamente cosido ao programa do
MDB. Por isso sou, em principio, pelo voto direto para as eleições
presidenciais c de governadores ou de quaisquer mandatários da
Nação c dos Estados. Mas para a reconquista dessa franquia, julgo
praticável a via pacifica das reformas, com a preservação da ordem
mesmo a um alto preço.
Preço maior pagaríamos, sem dúvida, pela desordem. A dcsor·
dcm que levaria de roldão os últimos vestígios das raízes dcmocráti·
cas, que ainda persistem no subsolo politico brasileiro, com o
Congresso aberto, a Imprensa com liberdade de informar, embora
racionada, os tribunais mesmo precariamente funcionando, pois sem
as garantias dos Juízes, como que a lembrar aos brasileiros de qual·
quer modo que a democracia e o estado de direito brotarão um dia
das sementes não erradicadas, neste solo generoso consagrado pelos
nossos maiores, não para a violência, mas para a liberdade.
Muito poderíamos dizer sobre esta crise, que se abre ou que se
fecha- repito, mas obedeçamos ao dever maior, que é permitir que
ela se encerre com um saldo positivo para a causa da distensão, da
descompressão, ou da deseontraçilo, se quiserem, sob a autoridade
restaurada do Presidente da República, que nós não escolhemos; que
não escolhemos, mas temos de aceitar como árbitro em questões
como esta, Em tais questões a Oposição não se acha em condições de
intervir, sob pena de servir aos seus inimigos jurados, ansiosos por rc·
char a porta aos tímidos ensaios de conta to, conversações e possíveis
negociações entre o interlocutor do Governo c as forças vivas do País
interessados numa reforma de sentido democrático, com a restaura·
çilo de algumas garantias de ordem jurídica, que são essenciais ao
fortalecimento da Nação política e à reformulação das nossas
instituições.
De qualquer modo, Sr. Presidente, chegamos a um tournant da
evolução político-institucional. A virada do leme foi um episódio
militar, embora de efeitos pollticos. Mas o que devemos desejar é que
ela expresse e acentue a tendência do governo revo)ucionârio a que·
brar o isolamento, cm que permaneceu até agora, das fontes vivas da
vontade popular, inclusive das Oposições que se concentram ou se
condensam dia a dia com maior profundidade, convergindo
naturalmente para a frente política, que é o Movimento Democráti·
co Brasileiro.
Falando em meu nome pessoal, mas acatando a oricntação.de
não nos precipitarmos no julgamento dos fatos e das pessoas envolvi·
das no episódio da demissão do Ministro do Exército, chamo,
entretanto, a atenção da Casa, antes de terminar, para o eloqUente
editorial hoje publicado pelo Jornal do Brasil, no qual se aduzem
considerações precisamente de acordo com aquelas que teço neste
momento, Diz o importante órgão de opinião:
De certa forma, a substituição do Ministro do Exército e
a imediata posse de seu substituto demonstraram, ontem, que
a Nação atingiu um grau de relativa civilização poHtica, snin·
do daquela pobre faixa de países onde atas da rotina
administrutiva podem ser trnnsformudos cm crises institu·
cionais à margem dos poderes da República.
Esse grau de civilização poHtica, contudo, só pode ser
constatado se baseado nu unidade das Forças Armadas.
Assim como em 1964, nnda se faz neste Pais sem que elas
estejam unidas. Mais que isso: só a partir da unidade militar
se pode fazer alguma coisa, Qualquer tentativa, de qualquer
origem, que tenha como condição de exeqUibilidade a cisão
militar í: nociva a todos os interesses do País e, sobretudo, à
institucionalizuçào poHtica de que se necessita.
A unidade militar í: hoje o único principio fundamental
das escassas instituições brusileirus. Se hã algo institucional
neste Pais, é a unidude das tropas. Portunto, tudo aquilo que
vai na direção de sua divisão é, acima de tudo, um prejuízo
ao conjunto da sociedade.
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As mudanças politicas que devem, precisam c terão que
ser feitas, até mesmo com a finalidade de dotar o Pn!s de
colchões de ar capazes de reduzir o impacto dos seus pro·
blemas, protegendo as próprias Forças Armadas, devem ser
conduzidas com o objctivo central da manutenção dessa uni·
dadc. Perdido esse objetivo, perde-se a qualidade da mudança.
Nós, que somos, evidentemente, partidários de uma saída pac!fi·
cu para o impasse institucional brasileiro, somos de opinião que essa
unidade é essencial como ponto de partida para essa salda normal,
pacífica e com o mínimo de abalos para n sociedade brasileira.
Temos a impressão de que este é o pensamento não apenas do
nosso Partido, mas de todos nesta Casa,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! Pai mas.)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cannle) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Henrique de La Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O homem passa a viver marcando a sua existência com sinais
indeléveis que retratam a sua têmpera e seu espírito,
Jaime Câmara foi representante do Estado de Goiás na Câmara
Federal. A sua conduta parlamentar de Jogo se caracterizou por sua
compostura correçilo, aliadas no indicutfvel interesse pablico, Era
freqUente ao trabalho do Legislativo, a ele se entregando com o
máximo de suas forças, numa ânsia ndmirâvel em busca da
permanente confiança dos que o elegeram. Deixando a vida pública
por motivo de força maior, ei-lo, integro e sem recalques, no
comando do seu Mundo de Comunicação. Aos seus filhos convocou
para ajuda importante, E, quando o seu Jornal de Brasflia se
consolida, a cada dia, na Capital da República, leio, com alegria, que
a sua "TV Anhanguera" é a primeira em audiência em Goiãnia,
conforme pesquisa realizada pelo IBOPE.
Deve ser sumamente gratificante para o meu ex-companheiro de
Congresso, e meu amigo, seus irmãos c filhos, o resultado
constatado. A luta é, sem davida, para esta fam!lia um compromisso
a ser executado no dia a dia de cada um. Dos trinta e nove
programas de maior audiência em Goiâs, trinta e três são da "TV
Anhnnguera".
De Alfredo Nasser, o grande filho do Brasil Central, exemplo
edificante de vida pública c privada, ouvi: "Jaime Câmara merece o
respeito de todos, pela sua nobreza de conduta c esmero em suas
realizações. A sua equipe é a própria famOia, aliada a amigos leais c
ai está a raiz de um Império de Comunicação consolidado a serviço
de Goiás e do Brasil", O que ouvi do meu inesquecível amigo, pura
mim é dogma. E a comprovação de sua assertiva está ar aos olhos da
Nação brasileira.
Quero com essas palavras transmitir ao amigo e companheiro
que não esqueço: a sua obra orgulha, sem dúvida, toda a sua
gernçilo. (Muito bem!)

e

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cannle) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Mauro Benevides, para uma homenagem de pesar,
nos termos do inciso VI do art. 16 do Regimento Interno,
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso,)- Sr, Presidente e Srs. Senadores:
As I7 horas de ontem, após permanecer preso no leito por ai·
guns meses, veio a falecer, em Fortaleza, vitima de insidiosa molés·
tia, o Sr. Guilherme Teles Gouveia, ex-Deputado estadual, conselhci·
ro aposentado do Conselho de Contas dos Municipios c Líder pol!tl·
co com marcante utunçilo na Zona Norte do Estado.
Nascido a 18 de dezembro de 1905, na cidade de Granja, já aos
25 anos era indicado para o cargo de interventor daquela comuna,
iniciando, assim, uma longa trajetória na vida pública do Ceará, com
a afirmação de uma liderança autêntica, mercê de seus otributos pcs·
soais, entre os quais se destacavam a Jcnldade, a franqueza e um
inquebrantável iinimo de luta.
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Logo após a redcmocratização do Pais, cm 1945, filiou-se à anti·
ga União Democrática Nacional, sob o comando do ex-Senador Manoel do Nascimento Fernandes Távora, embora, na área restrita de
sua inOuência, fosse vinculado aos saudosos Gentil Barreira c Paulo
Sarazatc.
No pleito de 1950, elegeu-se, pela primeira vez, Deputado à nos·
sa Assembléia Legislativa, sendo sucessivamente reconduzido cm cin·
co legislaturus, graças ao seu prestigio pessoal c ao brilhante dcscm·
pcnho na cadeira que lhe fora confiada pelo eleitorado cearcnsc.
No governo de seu fraternal amigo, Plácido Aderaldo Castelo,
recebeu convite para integrar o Conselho de Contas dos Municipios,
·cm 1969, permanecendo naquele órgão até 1974, quando requereu
aposentadoria - após computar 40 anos de cxcrcicio no serviço
público.
Concomitantemente com o mandato clctivo, foi guindado à
Presidente da Federação das Associações Rurais, (FAREC), na qual
se manteve por dez anos, sempre cercado da solidariedade c do apoio
de quantos integravam aquela entidade.
Posteriormente, ascendeu à chefia do Serviço Social Rural, até
quando este se transformou no INCRA, revelando, sempre, equilíbrio e bom senso, indiscrepantcmcnte proclamados até mesmo por
seus adversários políticos.
Com a extinção das velhas agremiações, por força do Ato Institucional n• 2, Guilherme Teles Gouveia coordenou, na Assembléia
alencarina, o Bloco Revolucionário, no qual se inscreveram,
imediatamente, 49 parlamentares.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Concedo o
aparte a V. Ex•, nobre Senador Virgílio Tâvora.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - O Senador Mauro
Bcnevides reverencia, hoje, a memória de um dos homens que mais
trabalhou pela terra ccarcnse. Afastado de S. Ex•, nos últimos tempos, queremos, neste momento, render-lhe uma homenagem, a home·
nagcm do adversário. Queremos dizer que este homem, no tempo cm
que não se acreditava em ruralismo, foi um dos baluartes da organização rural do Nordeste e, cm particular, na nossa terra comum·.
Lutador incansável, homem dotado de uma facilidade de expressão
como poucos conheci, sem grandes estudos, conhecia porém, autodidata, todos os clássicos c, na intransigente defesa daquilo que se
lhe angurava ser a verdade, marcou, nos Anais da Assembléia
Legislativa, nos fastos da Confederação Rural Brasileira, do qual foi
membro destacado, páginas que até hoje só fazem orgulhar o Estado
cm que nasceu. Esse é o testemunho que damos, no momento cm que
o lutador tomba, e o respeito que, cm trincheiras diferentes, lhe dedicamos. V. Ex• teve uma iniciativa feliz para nossa terra.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE)- Muito grato a
V. Ex•, nobre Senador Virgllio Távora, que no seu aparte retratou
admiravelmente a ngura inconfundivcl de Guilherme Teles Gouveia,
que formou a seu lado, tanto ao tempo da extinta Uniilo Democrática Nacional, como a partir do Al-2 na Aliança Renovadora Nacional.
Continu:tndo, Sr, Presidente:
lngress"ndu "" ARENA, mostrou-se sempre identificado com
as liuer"nçus do Movimento de 31 de Março, com as quais se sentia
plt:nam~:ntc

idc.:ntillcndo.

N"s eleiçôes de 1974, pretendeu retornar à Assembléia Legisla ti·
I' a, mas nlio logrou a votaçUo necessltriu que lhe assegurasse ocupar a
vaga Uc deputado c:Haduul.
C:~sauo
l'

com Duna Hilda Barreto Xavier, constituiu prole ilustre

numcrtJs:t, sendo seus filhos:

Maria l·lílda Xavier Gouveia Oliveirn: Engenheiro Antonio
Gouveia Neto; AIda Xnvier Gouveia Coelho; Si ln Xuvier Gouveia;
liuilhcl'mc GouvdH Filho: Elisa Xavier Gouveia; Vern Gouvein de
M{1rais: Vand:t Xavier Gouvt:iu: lva Xuvicr Gouveia; lnftcio Xuvicr
( illllvcia: Daniel Xavier Gouvcin.

Sexta-feira 14 5667

Em suu utividudc partidúrkt, contou sempre com o apoio de seu
irmão Antonio Gouveia c de seu filho Guilherme - ambos ex•
prefeitos da comum! granjcnse.
Pela manhã de hoje, estava previsto o sepultamento de Guilher·
me Teles Gouveia cm sua cidade, quando receberia, ali, a derradeira
homenagem de seus conterrâneos.
Como untigo colega do prantc:udo extinto, Senhor Presidente,
na Assembléia Legislativa, c levando cm conta a sua longa c proficiente atuação no cenário político do meu Estado, é que deliberei
rcgistmr. nesta tribuna. o seu desaparecimento, rendendo-lhe o
testemunho de minha profunda admiração e saudade. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Concedo a palavra
uo Líder da Minoria, Senador Franco Montoro, para uma comunicaçflo.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para uma comunicaçiiu. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
A Comissão Executiva Nacional do Movimento Democrático
Bmsih:lro reuniu-se hoje. cxtraordinariamente,•para tomar conhecimento do processo instaurado contra o Presidente Ulysses Guimarães. Na oportunidade, por unanimidade de votos, aquela Comissão uprovou u seguinte nota, que trago ao conhccimcnto do Senado
Federal:

!> notória a disparidade entre os maciços recursos de divulgação de que se vale o Governo pura promover seus próprios atos, inclusive através de custosa propaganda, em cotejo com as restrições, cada dia maiores, de acesso da Oposição
aos meios de comunicação de maior amplitude.
A presença dos candidatos nos programas gratuitos de
Rádio c Televisão, distribuída entre os Partidos, nos períodos
de campanha eleitoral, conquista de muitos anos que representava um dos instrumentos mais encazcs de aperfeiçoamento democrático e de combate à influência do poder econômico nas eleições, acabou arbitrariamente proibida, sob a alegação de que as agremiações partidárias ocupariam aqueles canais duas vezes por ano.
No uso dessa autorização legal, e sob a égide do Supc·
rior Tribunal Eleitoral, o MDB levou ao povo brasileiro,
com imensa repercussão, sua mensagem de liberdade, de justiça social de de retorno à normalidade democrática.
As conseqUências são as. do conhecimento geral. Essa
derradeira possibilidade de comunicação imediata com o po·
vo foi suprimida. Com u aplicação do Al-5, foi cassado o
mandato que parcela consagradora do povo paranacnsc con·
ferida ao nobre Deputado Alencar Furtado, honrado por
seus pares para liderar a bancada da Câmara a que pertencia.
Agora, é o Presidente do MDB, o eminente Deputado Uiys·
ses Guimarães que, após trinta anos de exemplar atividade
parlamentar, sofre o constrangimento de um processo absur·
do, ainda que confiado ao alto julgamento do Supremo Tri·
bunal Federal. Em uma palavra, pune-se o direito à informa·
ção, que pertence ao povo, expresso em pronunciamentos
que tiveram o testemunho c o aplauso de toda a Nação, pelo
equilíbrio c sinceridade da pregaçuo cívica, csteinda no Pro·
grama partidário aprovado pela Justiça Eleitoral.
Ao denunciar e reprovar essa condenável seqUência de
fatos, u Comissilo Executiva Nacional do MDB, expressando
o pensamento de todo o Partido c certu de traduzir o senti·
mcnto de todas ns correntes liberais du Nuçilo, manifesta sua
integral solidariedade no Deputado Ulysscs Guimarucs que,
por tantos unos consecutivos, tem posto o melhor de suu inteligência, de sua culturu, de seu destemor c de seu espirita público a serviço de liberdade, dos direitos humanos e da redcmocrntizuçilo do Pu is.
Professor universitllrio, untigo Ministro de Estudo c exPresidente du C•imuru dos Dcputudos c do Parlamento Lu ti·
no-umcricuno, o Deputado Ulysscs Guimarilcs constituiu, indiscutivelmente, patrimônio mornl da Nação.
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Nesta oportunidade, o MDB reitera a sua confiança na
imparcialidade e nu clarividência dos ilustres membros da Suprema Corte e prosseguirá, com coragem e patriotismo, sua
luta pelo retorno ao Estudo de Direito,
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA -CE)- Permite V, Ex• um
aparte, nobre Senador?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com prazer,
ouçooapurtcdcV. Ex•
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
nüo é só o MDB que reitera a confiança nu imparcialidade c na clarividência dos ilustres membros da Corte Suprema; a ARENA também assim o faz, certa de que um julgamento imparcial dirá se o ilustre Presidente do MDB incorreu ou não nu falta que lhe é imputada.
Nilo o Deputado Ulysscs Guimarães, mas o Presidente do MDB.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Nesta parte, há
inteiro acordo, ambos confiamos na Justiça de nossa terra. Mas, o
nosso protesto é contra a representação feita pelo Procurador-Geral
da República, homem de confiança pessoal do Presidente da República, nomeado c demissível ad nutum por Sua Excelência, por haver
levado perante a Justiça, o Presidente Nacional do MDB, por ato
que não constitui crime, que nUa constituiu nenhuma violação de
qualquer norma da Legislação Eleitoral. O Presidente do MDB,
Deputado Ulysses Guimarães, cumpriu o seu dever.
O Sr. Vlrgflio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
permite V, Ex• outro aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com prazer,
ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Virgnlo Távora (ARENA - CE) - Esta a opinião de
V, Ex• c de seus pares. A opinião do Procurador-Geral da República
foi ao contrário. Caberá ao Supremo dizer quem com a razão, se
com V, Ex•s, se com o Procurador, que nada mais fez do que exercitar a sua funcão. Cartesiano, não?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V, Ex•, evidentemente, no exercício da Liderança, com a maior das cficii:ncius, faz
a defesa do ponto de vista do Governo, que quer colocar o problema
no plano estritamente juridico, Ora, a nós parece evidente que o problema é acima de tudo político, e não jurídico, porque juridicamente
não existe nenhuma infrução, nenhuma violação da lei, pelo contrário, o Presidente Ulysscs Guimarães cumpriu uma determinação do
Diretório Nacional, respeitou a lei, c o fez juntamente com as lideranças do Partido.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - Mas, eminente Senador, permita-nos dizer: V. Ex• afirma que respeitou, o ProcuradorGeral afirma que não c que, por isso, í: passivei de punição caberá ao
Supremo Tribunal Federal mostrar se V. Ex•s, do MDB ou se o
Procurador-Geral está com a razão. Examine isso com frieza, com a
cabeça, absolutamente desarmado de paixüo e verá V, Ex• que o que
dissemos aqui é completamente irrespondivel. V, Ex•s nüo confiam
-como a nota diz - no juizo do Pretória Excelso, que í: o Supremo
Tribunal Federal? Nós achamos que o Sr. Procurador-Geral da
República cumpriu sua obrigação, seu dever, V, Ex• acha que
S. Ex• exorbitou, Cabcrâ àquele Pretória decidir com quem estâ arazüo,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a
tentativa de explicação de V. Ex• Mas, na realidade há dois fatos:
um é o julgamento pelo Supremo, Confiamos na justiça de nossa Terra, Outro í: a representação pelo Procurador. Esta reprcscntaçüo í:
que nos parece inteiramente contrâria ao interesse nacional c contrária à função do Ministério Público. S. Ex• nilo podia encontrar, no
cumprimento do dever de um homem da autoridade de Ulysses Guimarües, que roi Presidente do Congresso Nacional, Presidente do
Parlamento Latino-Americano, Proressor universitário, homem que
preside um pnrtido que tem a seu ravor o voto de dezenas de milhões

Outubro de 1977

de brasileiros, razilo para processá-lo perante a Justiça. Este ato tem,
evidentemente, uma significação politica, c í: sob esse aspecto que
nós condenamos o ato c lamentamos mais um processo contra
aqueles que lutam para reintroduzir o Brasil na normalidade
democrática.
Hú uma sí:rie de fatos da maior gravidade, com o mesmo
fundamento e fundnmento maior. Poderiumos processar eminentes
figuras da República por não terem, a nosso ver, cumprido seu dever
e respeitado a Constituição e as leis. Mas, é evidente que S. Ex•, ao
proceder por esta forma, tomou uma atitude politica contra a qual o
MDB protesta e tem, seguramente, ao seu ludo a imensa maioria da
população brasileira.
Não houve nenhum crime. Crime sim será ameaçar, intimidar
ou processar aqueles que defendem os caminhos da normalizuçilo
democrática, Crime é tentar calar a voz da Oposição.
A meu ver, ao ver do Movimento Democrático Brasileiro, o que
existe é uma diferença de posições em relação ao que se chama
normalidade democrática.
O Sr, Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -Com prazer,
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Balgo constrangido que peço a V. Ex• o aparte, mas apenas pura poder tirar uma
conclusão a respeito da posição que V. Ex• adota, no momento,
como intérprete do pensamento de seu Partido. E quero crer que,
realmente, V. Ex• interpreta o pensamento global do Movimento
Democrático Brasileiro. Mas, estranho que, sendo assim, talvez
V. Ex• desconheça que o Partido de V. Ex• terá incorrido naquilo
mesmo que V, Ex•, hoje, profliga tão veementemente. Era eu candidato, em 1974, e fui à televisão a convite de uma estação, antes que a
campanha eleitoral se abrisse. E conversei sobre as amenidades com
o meu entrevistador. Mas, o Partido de V. Ex• me perseguiu até o
Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a cassação do meu registro, porque eu fora a televisão. E confiei nessa Justiça e consegui ser absolvido. Ba mesma confiança que depositamos, hoje, no julgamento do
caso do Deputado Ulysses Guimarães,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB diferença muito grande ...

SP) -

Há uma

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Grande, porque as
pessoas, também, são diferentemente desproporcionais. O Sr. Deputudo Ulysses Guimarães é Presidente do Partido e í: uma grande
personalidade; eu cru um pobre candidato pelo Estado do Pará,
realmente, sem merecer maior consideração.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Não í: esse o
caso, V. Ex• nos merece consideração igual à que merece o Deputado Ulysscs Guimarães.
V,

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Muito obrigado a
Ex•

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)
V, Ex• é
parlamentar, roi Ministro de Estado e í: homem que merece a
confiança c o respeito de toda a Casa.
O caso í: diferente, por outrns razões. Aqui, nüo í: uma pessoa
qualquer que faz uma denúncia contra um homem público, é o
Procurador-Geral da República, homem nomeado e demissivel ad
n11tum pelo Presidente da República, E portanto, é praticamente a
Presidéncia dn República, pelo seu representante, que move uma
ação contra o Presidente do Movimento Democrático Brasileiro, por
um fnto que nüo constitui crime.
E quero acentuar: passaram-se dois meses ou mnis desse evento.
B evidente que o nssunto está tendo um tratamento politico, De inicio, falou-se em infrnçào ntí: da Lei de Segurança Nacional; depois,
falou-se npenns nn violnção de disposições do Código Eleitoral, E na
represcntaçi'to tomou-se a cnutcla de dizer que isto ni\o envolvcriu n
inelegihilidnde nté mesmo no cnso de condenação. Tudo isto, eviden-

Outubro de 1977

DIÁRIO IJO CONGRESSO NACIONAL (Scçõo 11)

temente, revela rncnor parcela de gri.lvidadc -

digamos -

menor

ímpeto, menor intensidade na disposiçilo de processar o Presidente
do MDB. Mus, o processo fni feito c contw ele protestou o MDB,
pela votação un<inimc da sua Comissão Exccutivn, cm nome de todo
o purtid<> c de uma purccla ponderável da opiniilo publica brusíleíra.

O Sr, Jnrbas l'assarlnho (ARENA - PA)- Permite V. Ex•
outro aparte'~

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer.
O Sr.Jarbns Possarlnho (ARENA- PA)- Agradeço a gentile·
za e não quero mais perturbar u linhu de seu raciocínio; não pertur·
bar o seu raciocinio, porque V, Ex' não se perturba, mas perturbar o
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ma comum de televisão, apenas perto do inicio da campanha eleito·
ral. Entào, quando V. Ex• diz que hoje estilo todos proibidos de
falar na campanha eleitoral nesse sentido, veja que o partido de
V. Ex• no Pará se antecipou, quis até mais do que isso, porque
mesmo estando fora da lide politica, da campanha politica, preten·
deu que o candidato devesse ter cometido um pecado mortal, em rela·
çilo ao seu registro de candidatura, porque fora à televisão. Não pre·
tendia mais interromper V, Ex• Sei que V, Ex•, naturalmente, como
disse ainda há pouco, não concordaria com o tipo da tãtica tilo
condenável como é esta. Mas, na verdade, constrangido embora· de
trazer o caso pessoal, lembro que é mais extensa a natureza da
coação, porque não se situava apenas no perfodo da campanha
eleitoral, mas antes dela e fora dela.

seu tempo.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - V, Ex• só cn·
riquecc o meu discurso.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- fi evidente que os
c.:asos s;io diversos, mas refiro~me ao mesmo gênero, por isso e que
perguntei se V. Ex• representava o pensamento do seu pnrtirlo,
Porque V, Ex• há de convir que é profundamente antidemocrático
que o partido de V. Ex•, numa seçào estadual, procure criar proble·
mas de couçilo, intimidaçào - no momento cm que a legislação
amdu nào estava nem regulando problemas de campanha eleitoral pela simples presença, numa estação de telcvisilo, numa entrevista
cm que não se tratou nem de política, e o candidato foi obrigado a
vir se defender até ao Tribunal Superior Eleitoral; enquanto isso
pairava a dúvida se. ao final, o seu registro seria mantido ou não. Foi
o partido de V. Ex•; que adotou essa atitude; sei que não foi V, Ex•
Sei que o partido de V. Ex• se ouvisse, por exemplo, a opinião
pessoal de V. Ex• num caso desse. jamais seguiria este caminho. Ape·
nas quero aproveitar a oportunidade para sugerir que, no gênero, n
semelhança incomoda um pouco a posiçilo de V. Ex•
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Quero dizer
que não estou falando em gênero, estou falando em casos concretos.
Mas, aproveito u sugestilo de V. Ex• e com ela concluo, porque
V. Ex• me dá um instrumento extraordinário.

Este nosso companheiro que, por motivos que nilo conhecemos
c que, certamente, dcsaprovariamos, como diz V. Ex•, tentou evitar
que V. Ex• fosse à tclovisilo e V. Ex• protesta. Agora não é V. Ex•, é
toda a Oposição, silo todos os parlamentares que estão proibidos de
ir à televisão.; ao rádio, e contra isto não ouvi nenhum protesto,
f: preciso dizer, como diz a nota do MDB. que o nosso protesto
vui mais longe. Protestamos contra todo o movimento,
profundamente antidemocrático, de tolher a liberdade do partido de
ir à telcvisUo c, mnis do que isso, o direito da opinião pública, o

direito do eleitor, o direito de cada brasileiro conhecer o pensamento
dos homens públicos. Muito mais grave do que a iniciativa de um
representante do MDB num Estado contra um Senudor, houve uma
medida contra todos os Senadores. contra todos os candidatos ao
Senado. à Câmara, às Assembléias Legislativas c às Câmaras de
Verendores e, agom, cm virtude de um ato antidemocrático, que o
MDB mais uma vez condena. tiraram dos partidos brasileiros o direi·
to de ir l1 tclcvisno c ao rí1dio. Uma dus conquistas mais notáveis de
nossa vida publica, ~xcmplo pura o mundo, forma de combater o
abuso do poder econômico era a garantia ao programa gratuito parn
a pregaçtlo dus idéias cm vóspera de cleiç1to. Pois bem, esse direito foi
tirado, nilo apenas de um homem, mas de todos os homens.
O Sr. Jurbus Pasoarlnho (ARENA- PA)- Permite-me, nobre
Líder'!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer.
O Sr. Jurbas Pussarlnho (A RENA - PA) - Vejo que V, Ex•,
brilhantismo dt= sempre, tiru u questão do seu centro. Porque,
cm vtrd~lde, aquilo contru o que V. Ex• estó prote.~tundo si~niJicu
uma soliduricdmh.: ac ~cu humilde companheiro, pori.juc nil.o se truta·
\'(1 nc.:m de r'ro~rurna politic:o, V!.!ju V, Ex•. tratíiVa·se dt: um progru·

com o

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Então, para ter·
na r mais claro o pensamento: V, Ex• condenou a atitude do nosso
companheiro. V. Ex• condena também a representação, agora, do
nosso Presidente'/

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Condenarei se a
Justiça punir indevidamente. Condenarei se a Justiça punir injus·
tamcnte.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- A representa·
çào do nosso companheiro também foi a Justiça que julgou. V. Ex•
condenou a ida do requerimento à Justiça?
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Certo,

O SR. FRANCO MONTORO (MDB -

SP) -

E. agora,

V. Ex• condena também.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Perfeitamente, no·
bre Senador Franco Montara. A representação que foi feita contra
mim era nagrantemente injusta. Foi tomada até mesmo como emula·
ção em termos que V. Ex• conhece melhor do que eu. No caso atual,
o que há é apenas uma presunção de transgressão. A Justiça julgará.
E como V. Ex• disse, a nota oficial se antecipou a dizer que não ha·
via nem perigo contra uma futura candidatura do Deputado Ulysses
Guimarães. No meu caso, nilo. Fiquei na dependência da última
instância para poder fazer a minha campanha eleitoral.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Solicito a V, Ext dar
conclusão à suas considerações. V, Ex• dispõe de cinco minutos para
tanto.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Concluirei, Sr.
Presidente, lamentando não ficar sabendo se o nobre Senador da
ARENA é ou não é contrãrio a essa representação,
O debate tornou cJaro, o que é preciso distinguir é a representa·
ção do Procurador e a decisilo da Justiça. A nota do MDB reafirma a
confiança na Justiça e protesta, como não poderia deixar de fazê-lo,
contra mais esse ato que se insere numa s~rie de medidas que tem
como objctivo cercear a liberdade do debate, cercear a campanha
politica, cercear a Democracia no Brasil.
Fala-se em progresso politico e atua-se no sentido do seu
retrocesso. IÕ este o sentido da nota de protesto do Movimento
Democrático Brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas,)
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Sr. Presidente, peço a
palavra como Líder da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador José Sarney, pela Liderança da Maioria.
O SR. JOSI': SARNEY (ARENA - MA. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Evidentemente, a Liderunça dn Maioria não podia deixar de
fm~cr rc:puros u ulgumus ufirmntivas do Scnudor Franco Montoro,
quando nu louvltvcl posição de Uder, presta uma solidariedade no
Presidente do seu Purtido.
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Todos nós compreendemos perfeitamente essa sua posição e
todos nós, de certo modo, louvamos e achamos que S. Ex• está no
exercício de um direito polftico.
Estamos de acordo com o MDB, quando ele diz que o assunto é
de natureza juridica c entrega ao Supremo Tribunal a decisão do
mesmo. Evidentemente é o próprio MDB quem diz que a Suprema
Corte prosseguirá, com coragem c patriotismo na sua luta pelo retorno ao estado de direito.
Assim, não há nada que temer, num Pais no qual funcionam as
suas instituições politicas c a sua Justiça e o próprio MDB reconhece
que o assunto está entregue à isenção, ao patriotismo e à independência do Supremo Tribunal Federal.
Outro ponto cm que estamos perfeitamente de acordo diz
respeito às qualidades e elogios que ele faz da vida pública do Deputado Ulysses Guimarães, o que todos nós reconhecemos serem justos.
Agora, evidentemente, há uma extrema injustiça quando o
MDB procura associar o fnt~ ao Governo, como se ele fosse de natureza subalterna que representasse uma vindicta do Governo ou de
Partido para com Partido.
Devo, de inicio, relembrar a S. Ex•, advogado, que ao Ministério Público compete a defesa da lei, no Ministério Público está entregue a defesa da sociedade e o Procurador-Geral da República agiu
não como simples cidadão, mas dentro daquilo que acha ser a sua
competência que é resguardar a lei e evitar que as infrações a ela
sejam feitas impunemente.
Evidentemente, se houvesse alguma critica a fazer ao Procurador-Geral da República, seria a de excesso de zelo pelas suas funções, que é de defensor da lei, nunca achar que, assim, ele estivesse
agindo de natureza subalterna ou por motivos políticos. Porque também se o Presidente da República nomeia o Procurador-Geral da
República, o Ministério Público é uma das peças importantes da
Justiça, que funciona em defesa da sociedade, que complementa a
Justiça e que, complementando a Justiça, integram-se num regime
próprio que faz parte de nossas instituições democráticas, em que o
Poder Judiciário funciona como uma balança entre os dois Poderes.
Nesse sentido, Sr. Presidente, é que encaramos a questilo e
achamos que se o Sr. Procurador-Geral da República tiver agido
por excesso de zelo, o Supremo Tribunal Federal, na sua independência, julgará o assunto, que não tem nenhuma conotação de ordem
política.
Por outro lado, devo lembrar ao Sr. Udcr da Minoria que o
decreto feito pelo Presidente da República suspendeu apenas
transitoriamente a pregação dos Partidos através da televisão. E o
fez por quê?
O Sr. Franco Montoro (M DB - SP)- Por causa das eleições.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Nilo, V. Ex• não
pode fazer essa injustiça ao Senhor Presidente da República, de que
Sua Excelência o fez baseado no motivo subalterno das eleições. As
motivnçõcs dos atas do Presidente Ernesto Geisel, esta Nação já sabe
que são sempre as maiores e mais altas e os objetivos que Sua
Excelência tem pela frente são sempre objetivos de natureza
democrática. Sua Excelência tem um compromisso, que é o
compromisso da Revolução com a Democracia, e se algumas vezes
somos obrigados a dar um passo atrás, esse passo é para mais firmemente conseguirmos avançar naquele sentido que é o desejo de todos
nós.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite um aparte?
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Assim, todos
sabemos c nunca negamos, que temos atas tnmsitórios, que temos
atas de exceção, inseridos dentro dn nossa legislação. E não i: outro o
motivo pelo qual todos nós, neste instante, estamos irmanados,
procurando superú-los, procurando dialogar com a Naçüo inteira,
dialogar com os Partidos, com as entidndes de classe, enfim, paru
criar um consenso nacional, pura que se possa realmente, com scgu·
rnnçn, encontrnrmos nquele leito tão desejado, que é o leito da
demo~.:racia

c que, infclizmcntc, nilo temos podido encontrur. Por
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quê? Não é pelo desejo do Presidente da República, porque toda
Nação sabe que ninguém mais do que Sua Excelência, ninguém mais
do que ele é o maior defensor da democracio neste País, ninguém
mais do que ele tem arcado com os maiores e mais d:cisivos atas,
assumindo uma re.<ponsabilidade pessoal, como ocorreu quando
teve que fazer as emendas à Constituição. E para quê? Para que real·
mente todos nós possamos, em breve, encontrar aquele terreno que
desejamos.
Assim, faço um apelo ao MDB para que neste instante encerremos este fato, sabendo que ele está estritamente vinculado a um
problema jurldico, e que dentro dessa área está colocado c a união
dos Partidos há de ter absoluta confiança na mnis alta corte de Justiça do País. A ela estú entregue, ela fará justiça e nisto nilo tem politica. Muito obrigado, Sr .. Presidente iMuito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - 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.
Senadores:
Na manhã de ontem sepultou-se no Rio de Janeiro ~ Cônego
Olympio de Mello. Era uma das figuras tradicionais da politica carioca, seu antigo prefeito e que aos noventa anos encerra uma vida
dedicada ao sacerdócio c às lides partidárias. Foi um exemplo de
compreensão e de bondade.
O Senado Federal não pode deixar de registrar em seus Anais fato tão triste e tão lamentável.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB-RJ) -Com muita honra, ouço V. Ex•
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Quero solidarizar-me
com V. Ex• nas homenagens póstumas prestadas ao Cônego Olympio de Mello. Durante uma larga fase do Governo do Sr. Getúlio
Vargas, ele foi um dos políticos mais evidentes c atuantes no antigo
Distrito Federal. A folha de serviços prestada pelo Cônego Olympio
de Mello merece o respeito e a gratidão do nosso povo. Essa morte
consterna toda aquela população; junto minhas lágrimas às de
V. Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Sr. Presidente,
o Senador Benjamim Farah completou as palavras que eu deveria
pronunciar, nesta oportunidade, manifestando o pesar de todos os
cariocas, de todos quantos conviveram com o Cônego Olympio de
Mello, pelo seu desaparecimento, na noite de anteontem.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário,
1':: lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 404, DE 1977
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro
dispensn de interstício e prévia distribuição de avulsos parn o Projeto
de Lei do Senado n' 156, de 1977, que regula os casos de dissoluçi!o
da sociedade conjugal e do cnsamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outrus providências, a fim de que figure nu Ordem do
Dia da scssilo seguinte.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1977.- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O projeto a que se refc·
re o requerimento ngurnril nn Ordem do J)ia dn próximn sessuo.
Sobre n mesn, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•-Secretlt·
rio.
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f; lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 405, DE 1977
Senhor Presidente
Nos termos regimentais, solicito a transcrição nos Anais do
Senado Federal dos discursos proferidos pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República Ernesto Geisel e pelo Ministro Rangel Reis,
do Interior, por ocasião da sanção do Projeto de Lei Complementar
que criou o Estado de Mato Grosso do Sul, no Palácio do Planalto,
em Brasília, no dia li de outubro de 1977.
Brnsnia, 13 de outubro de 1977. -Italivlo Coelho.
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com o
urt. 233, § 1•, do Regimento Interno, o requerimento será submeti·
do ao exame da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência convoca
sessão extraordinária a realizar-se, hoje, às 18 horas e 30 minutos,
destinada à apreciação das seguintes matérias:
Projeto de Resolução n• 78, de 1977; e
Projeto de Lei do Senado n• I56, de 1977.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

José Guiomard- Evandro Carreira- José Lindoso- Jarbas
Passarinho - Alexandre Costa - José Sarney - Fausto Castelo·
Branco - Helvidio Nunes - Jessé Freire - Domlcio Gondim Milton Cabral- Cunha Lima- Teotônio Vilela- Heitor DiasLuiz Viana - João Calmon - Roberto Saturnino - Gustavo
Capanema- Itamar Franco- Magalhães Pinto- Otto Lehmann
- Osires Teixeira - Leite Chaves - Mattos Leão - Evelásio
Vieira- Lenoir Vargas
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está finda a Hora do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será tido pelo Sr. I•·Secretário.
f; lido o seguinte

REQUERIMENTO No 406, OE 1977
Nos termos do urt. 198, alinea d, do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que o Projeto de Lei da
Câmara n• 2, de 1977, constante do item n• I, seja submetido no
Plenário em último lugar.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1977.- Helvldlo Nunes.
O SR. PRESIDENTE (José lindoso) - De acordo com o
requerimento lido, o projeto a que se refere será submetido em últi·
mo lugar, passando-se, cm conseqUência, ao item n• 3 da pauta, uma
vez que o projeto constante do item n• 2 tramita cm conjunto com
aquele.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item no 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 368, de
1977, do Senhor Senador Otair Beckcr, solicitando a trnnscri·
çào, nos Anuis do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Ministro de Estado dos Transportes, General Dyrccu
Araújo Nogueira, por ocasião da inauguração da BR-153, no
Município de Concórdia, cm 23 de setembro de 1977.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senndores que o aprovam, queiram permnnecer sento·
dos, (Pausa.) Aprovndo.
Serú feito o transcrição solicitndo.
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f; o seguinte o discurso cuja transcriçilo 1: solicitada:

- Excelentissimo Senhor Presidente Ernesto Geiscl
- Exm• Sr. Dr. Antonio Carlos Konder Reis
DO. Governador do Estado de Santa Catarina
- Exm• Sr. Dr. Jayme Cunet Junior
DD. Governador do Estado do Paraná
-Senhores Parlamentares
-Dignas Autoridades Presentes
-Minhas Senhoras, meus Senhores:
Mais uma vez comparecemos perante Vossa Excelência, Senhor
Presidente, para entregar aos usuários um trecho rodoviário de
gronde significação para o complexo econômico c social desta rica rc·
giilo c sua operosa gente.
O trecho que hoje se entrega oficialmente ao tráfego, intcrligan·
do Ercchim, no Rio Grande do Sul, a União da Vitória, no Estado
do Paraná, constitui importante segmento da BR-153 - "A
Trnnsbrasiliana"- que, depois de concluída, irá unir por um imcn·
so traço de asfalto a região amazônica ao solo gaúcho, cm Accguá,
fronteira com a República Oriental do Uruguai,
Dadas as variedades climáticas, as diferenças geológicas c a
irregularidade das precipitações pluviométricas, a BR·IS3 apresenta-se como uma obra de gigantesco esforço técmco, caracterizandose o seu trecho que neste instante se abre ao tráfego como um dos
mais severos desafios que a engenharia brasileira teve de enfrentar.
A esses obstáculos vêm ainda somar-se as diversidades gcogrâficns, pois, desenvolvendo-se na região do planalto meridional, nas
bacias dos rios lgunçu c Uruguai, cortadas por vales profundos, num
clima subtropical, a ligação Erechim - União da Vitória opôs, no
longo de seus 246 quilômetros, imensas dificuldades ao trabalho de
nossos engenheiros.
Pura efeito de construção, o trecho foi dividido cm seis lotes de
terraplenagem e pavimentação c cinco lotes de obras-de-arte
especiais, que somam 17 pontes num total de 2.204 metros, das quais
merecem particular menção a que atravessa o Rio lguaçu, com 430
metros, c a sobre o Rio Uruguai, com 360 metros.
O pavimento se constitui de um revestimento de concreto asfáltico que se assenta sobre base de brita graduada ou de pré-misturado a
quente, enquanto o acostamento se reveste de uma camada de tratamento superficial simples, onde a base é de brita graduada. A intcns.a
umidade do solo, em decorrência das chuvas, obrigou a uma substl·
tuiçào do sub-leito previsto inicialmente de argila por outro de pedra, capaz de vencer a umidade. Da! o elevado custo da obra, cujo
total ascende a 901 milhões de cruzeiros, o que dá para cada quilômc·
troo custo de Cr$ 3.655.000,00 cruzeiros.
Para se ter idéia da grandeza desta obra, basta ressaltar que
foram movimentados 3.604.000 metros cúbicos de rocha c
14.754.000 metros cúbicos de material mole no preparo do leito da
estrada, o que corresponde à média de 14.650 c 60.000m' por quilô·
metro, respectivamente. Deve-se frisar que a obra se iniciou cm 1972
e sua conclusão foi posslvcl graças à continuidade administrativa
cnrncterlsticn dos principias da revolução, que o governo de vossa
excelência tão patrioticamente mantém na plenitude de sua vigência
e observância.
Mas o desafio foi vencido. O esforço foi altamente compensa·
dor. E hoje pode o Governo de Vossa Excelência, Senhor Presidente
Ernesto Gciscl, orgulhar-se de entregar à economia destes três esta·
dos brasileiros uma rodovia de primeira classe, que tanto contribuirá
para a intcnsificuçilo dos fluxos de massas cm ambos os sentidos,
cumprindo, por essa forma, sua função integradora c cconômica,
ulém de representar uma alternativa - a menos extensa - para o
nosso intercâmbio com a Argentina c o Chile. Uma obra, portanto,
de interesse internacional.
Nesta festa cm que se congraçnm gaúchos, cntnrinenscs c para•
nacnses para comemorar uma conquista que resultou de muito sncri·
Ocio muito trabalho muita obstinaçilo, o Governo da Revolução dA
testc~1unho irrecusl1~el de suu inubaldvcl detcrminnçilo de prosseguir
nu construçilo de um Brasil rico, justo c feliz.
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A Rcvoluçilo de março de 1964, que implantou amplas e pro·
fundas alterações nas estruturas administrativa, econômica, social c

mudança pronunciada no financiamento do deficit cm contas corren·
tes de nossa região. Os investimentos dirctos privados, empréstimos

política do Pafs, oferecendo iguais oportunidades para que todos os

a longo pruzo recc:bidos pelo!ii Governos de fontes oficiais e tomadas

brasileiros possam usufruir dos benefícios do progresso, vem trans·
formando, ao mesmo tempo, u nossa própria paisagem, ni\o
existindo hoje, nu imensidão do nosso território, uma capital de esta·
do, sequer, que não tenha sido ainda alcançada pelo negro do asfalto
sobre caminhos do desenvolvimento c da integração. Vossa Excclê:n·
cia, senhor Presidente, pode levar a certeza de que os brasileiros
continuam a cumprir a missão, porque também acreditam nos ideais
e nos propósitos dn Revolução brasileira.
Por isso mesmo, querem participar, mais c muis, nu construção
de um novo Brasil!

de empréstimos de médio prazo de bancos comerciais, permitiram
nào apenas o financiamento do deficit em contas correntes mas tam·
bí:m, como em 1976, um considerável acúmulo de reservas interna·
cionais. Não obstante, ni!o podemos esquecer que este resultado foi
atingido, em grande medida, devido a medidas de ajuste bastante
vigorosas adotadas por muitos de nossos pulses c com certo custo,
cm termos de taxas de crescimento.
O desaparecimento do deficit cm contas correntes para os palscs
industriais como um grupo, previsto para 1978, c a persistência dos
superavlrs de alguns impórtantcs exportadores de petróleo, que silo
incapazes de absorvê-los, suscitam um problema contrnuo.
Enquanto alguns países apresentarem superuvils persistentes, outros
apresentarão deflc/ts c a concentração desses dejlcits nos mesmos
pulses - sejam desenvolvidos ou menos desenvolvidos - por pcrfo·
dos prolongados, poderã provocar sérios problemas para eles, bem
como para a economia mundial como um todo. Meios devem ser
encontrados para financiar uma maior parte dos deflcits através de
investimentos diretos c de empréstimos de prazos relativamente lon·
gos c os próprios deflc/ts, devem ser compartilhados pelos pulses
industrializados. Isso exige uma expansão da demanda nas nações
industrializadas que não precisa ser necessariamente innacionária, se
for acompanhada por uma liberalização das importações, ao invés
da atual tendência, bastante perturbadora, rumo a um protccionis·
mo cada vez maior.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 373, de
1977, do Senhor Senador Milton Cabral, solicitando a
transcrição, nos Anuis do Senado Federal, do discurso profc·
rido pelo Ministro Mário Henrique Simonsen na reunião
anual do Fundo Monetário Internacional.
Em votação o requerimento ..
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será Feita a transcrição.
IÕ o seguinte o discurso cuja transcrição é solicitada:

iõ para mim uma grande honra dirigir-me u esta reunião anual
de Governadores do Fundo Monetário Internacional, em nome da
Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equa·
dor, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, México, Nicarágua,
Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Trinidad e
Tobago, Uruguai, Venezuela, bem como de meu próprio País.
Na última reunião anual, pudemos observar um progresso
considerável na recuperuçuo dos países desenvolvidos e em desen·
volvimento. No entanto, preocupamo-nos entilo pela considerável
redução que estava ocorrendo nos pulses industrializados no
decorrer do segundo semestre daquele ano. Neste ano, podemos
observar uma recuperação mais rápida nesses pulses no primeiro
semestre do ano, embora inferior ao esperado. No segundo semestre,
também espera ..se que o crescimento seja mais lento do que o prevjs ..
to, apesar das medidas adicionais de estímulo adotadas recentemente
por alguns dos países industrializados. O crescimento nu primeira
metade de 1978, também, é incerto.
Embora nossa região como um todo tenha tido um crescimento
mais rápido cm 1977 do que cm 1976, este ainda cstâ longe de ser
satisfatório. Enquanto devemos esperar normalmente para nossa
região, da mesma forma que outras menos desenvolvidas, taxas de
crescimento algo mais elevadas do que as do pulses industrializados
(este foi de fato, o padrão entre 1967 e 1974), quanto mais bai~a u
ta~a de crescimento dos países desenvolvidos, mas diflcil se torna
para nós sustentar elevadas taxas de crescimento para nós mesmos.
Os países industrializados são nossos principais clientes e deles deve·
mos obter u maior parte das reservas em mocdu estrangeira para
pagar pelas importações c serviços que necessitamos. Além disso, é
particularmente preocupante para nós que a taxa esperada de cresci·
menta das importações dos países industrializados seja de apenas
dois terços da média de 1962·72. A conscqUê:ncia é uma tu~ a de
crescimento de exportações dos países menos desenvolvidos que é
tumbém mais baixa do que a média anterior. Em 1977, esse crescimento mais baixo no volume foi anulado para alguns pulses devido n
uma mclhoriu nos termos de intercâmbio; outros, no cntunto,
npresentarum deterioração nos t~.:rmos de com.:rcio c é cspcrndo um

declínio geral nestes paí.<es cm 197H.
Não há dúvida de que até 1977 houve uma melhoria considerá·
vel no padrão glohul de conws correntes cu mclhorin foi particulur·
mente marcante cm nu!'lsa região. D<1 mcsmn formn, houve uma

Reconhecemos a ação continua c substancial ndotnda pelos
principais exportadores de petróleo de rccilcagcm parte de seus
supera••its tanto de forma di reta como através de instituições financeiras internacionais. Nesta ocasião deve ser prestado reconhecimento
ao papel desempenhado pelas instituições financeiras privadas,
particularmente os bancos comerciais, na rccirculaçào dos superavlts
para os pulses dcficitãrios. A região do Caribc c da América Latina
tem sido capaz de apoiar-se nos bancos comerciais cm uma substancial extensão. A política rcsponsâvel dos pa!scs tomadores de
empréstimo evitou a emergência de problemas cm relação ao serviço
da dívida. A forma como os pa!scs tomadores cumpriram suas
obrigações tem sido inquestionavelmente superior à de tomadores
em alguns setores dos próprios países industrializados.
O papel dos bancos comerciais, cujo desempenho financeiro foi
grandemente beneficiado por suas operações nos pulses cm dcscn·
volvimento, continuará importante no futuro para nossa região,
mesmo se houver disponibilidade de recursos oficiais adicionais c
mesmo que novos mecanismos de transferência sejam estabelecidos.
O papel dos bancos comerciais pode ser ajudado pelos palscs se estes
tornarem disponível uma quantidade adequada de informações
económicas. Desejamos acentuar, no entanto, que este é um papel
para os próprios pulses. No ano passado, rejeitamos categoricamente
qualquer papel para o Fundo de prover às instituições extra-oficiais
qualquer informação, com exccção de fatos estatísticos e oficiais
publicados, isto é, o Fundo não deverá proporcionar informações
confidenciais, tais como quaisquer julgamento, previsões ou análises
relacionadas com o desempenho cconômico das nações. Um papel
deste tipo imporia ao Fundo uma responsabilidade que ele ni!o está
em posição de manter.
Por outro lado, damos as bons vindas ao crescente papel que o
Fundo tem desempenhado e que continu~ a desempenhar, tanto
como fonte de financiamento para balanços de pagamentos neste
período de ajustamento necessário, como de instituição central do
sistema monctl~rio internacional. A mobilização dos recursos
próprios do Fundo através da reforma do crédito financeiro
compensatório tambí:m desempenhou um importante papel nos
últimos anos e. foi purticulurm~:nte l1til para os palses menos desenvolvidos, incluindo-se muitos de nossn regiUo. Ansiumos por um
maior desenvolvimento deste tipo de crédito c por uma muior ntividadc do crédito para formação de estoques rc~uladorcs do Fundo.
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O estabelecimento de uma nova linha de financiamento suplementar constitui um acontecimento importante; devemos a iniciativa
a energia c liderança de nosso diretor administrativo. Apreciamos
bastante a intenção expressa pelos credores potenciais da linha de
financiamento suplementar, de que os recursos à sua disposição não
deveriam beneficiar apenas a uns poucos pafscs mas a uma proporção substancial de países menos desenvolvidos. Se de fato isto ocorrer dependerá muito da maneira com que a linha de crédito for
administrada. O financiamento suplementar estará em disponibilidade, juntamente com os próprios recursos do fundo, sob acordos
stand-by ou sob a linha de crédito expandida. Os programas serão
de prazo mais longo e contarão com um pcrfodo de amortização
mais prolongado do que os stand-bys, mesmo considerando a nova c
útil prática dos .<tand·bJ•s de mais de um ano de duração.
A linha de crédito suplementar assim acentua a atitude do
Fundo, a qual congratulamos, de qu~ os programas de estabilização,
para terem sucesso, devem ser graduais. Os programas dos palsesmcmbros submetidos ao Fundo estarão sujeitos às condições da mais
elevada Franche creditícia embora saques sob a linha suplementar,
paralelos ao uso do primeiro Franche de crédito, venham a
mostrar-se disponfveis sem graduação. Lamentamos que este último
uso de financiamento suplementar venha a se tornar disponfvcl
apenas depois que a atuai extensão de Franches de 45% deixe de
vigorar. Nilo estamos convencidos de que todos os pafscs se sentirão
encorajados a empregarem esta nova linha do crédito, ao ponto cm
que seria desejável, devido à forma com que as condições são aplicadas.
Gostarfamos de aproveitar esta ocasião para tornar claro que
não nos opomos- cfctivamcntc, apoiamos- ao principio da condicionalidade relacionado com o uso dos recursos do fundo, mas
cremos, vigorosamente que o critério da condicionalidade deveria ser
revisto. Gostaríamos de ver as condições que serão aplicadas cm
stand-hy.< tornarem-se mais previsfvcis e mais uniformes.
Ao expressar nossa satisfação pelo estabelecimento do crédito
suplementar, gostarfamos, no entanto, de emitirmos uma advertência, ou melhor, de repetirmos uma advertência, que jã fizemos
anteriormente. Há necessidade de assistência para ajustes do tipo
que possn ser realizado pelo Fundo. Mas, acima de tudo, enquanto
persistirem os superávits estruturais, hã necessidade de que os
déficits sejam adequadamente equilibrados entre os pafscs cm desenvolvimento e industrializados; c um sistema que torne disponfvcl o
financiamento a longo prazo cm quantidades cada vez maiores para
os pafses menos desenvolvidos.
A participação do Fundo cm tomadas de empréstimo de grande
escala, atê agora apenas a pnrtir dos bancos centrais, é um fnto novo.
Contudo, isso nilo dispensa c sim reforça a necessidade de um aumento adequado das quotas. Os recursos do Fundo, tomados de cmpréstimos,Jamais poderão ser mais do que um complemento a seus recursos próprios. E para poder tomar empréstimos, o Fundo deve ser
capaz de dispor recursos próprios disponfvcis, o que acrescenta às
garantias que os pu i ses prestatários detêm quando tornam seus recursos disponfveis para outros países-membros ntravés do Fundo.
Somos tnvorávcis n umn nova alocação de DES com brevidade.
Acrcditnmos que o funcionnmcnto adequado de um sistema finnncciro internacional requer que os DES devem adquirir gradualmente
o papel central como ativo de reserva. Se pretendemos que os DES
nilo sejam abandonados, a atual situação nilo pode continuar.
Completam-se ugoru cinco anos cm que nilo se registrou
qualquer aumento no volume dos DES. Por esta razão, acreditamos
que uma ulocaçilo de DES é necessária com urgência. Entretanto,
pura que os DES constituam um bcm-vindo acréscimo à liquidez
mundial, eles devem tornar-se mnis atrativos, entre outras coisas,
pela melhoria de suas cnractcrfsticas operacionais.
Apesar do abandono do sistema de paridades, o Fundo continuou u desempenhar um pupcl crucial como regulador do bom
comportamento internucionul cm reluçilo ao câmbio. De fato, a
segunda emenda fortulccc o papel que desempenhará nu fiscalizaçilo
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das polfticas cambiais no mundo, tendo cm vista assegurar o máximo
de estabilidade passivei sob condições subjacentes estáveis.
Ademais, cremos que a fiscalização do Fundo deve concentrarse nus politicas cambiais dos principais pafses comerciais, porque é
seu desempenho que afcta a comunidade financeira internacional.
Os principies com os quais a lisculizaçilo deve ser exercida
devem continuar evoluindo de uma maneira pragmática. O
funcionamento das taxas de câmbio no processo de ajustamento
continua a apresentar importantes desafios c o problema de trilhar
um bom caminho, evitando tanto uma rigidez indevida como uma
instabilidade desnecessária, nilo foi resolvido.
Neste contexto, é preocupante que o Fundo não possa na prática influenciar todos os seus pafscs-mcmbros na mesma extensão, a
fim de convencê-los a contribuir para o processo de ajustamento. Os
emissores de moedas de reserva e os países com superâvits podem
escapar a uma fiscalização cfetiva do Fundo ou senti-la quando for
tarde demais. Isso impõe com freqUência uma carga excessiva sobre
os pafscs restantes.
Sem dúvida, a innuência do Fundo tem sido proveitosa cm
limitar a extensão com que o protccionismo tem sido fortalecido. De
maneira bastante adequada, o Fundo passou a adotar medidas
protccionistas para fins de balanço de pagamentos. Não obstante, as
medidas protecionistas adotadas pelas nações industrializadas para
outr~s fins tem sido da mesma forma prejudiciais para o sistema do
comércio mundial. A forma aparentemente natural de medir o efeito
da protcção em termos de seu impacto sobre as importações (do pais
que adota), não renete adequadamente o mal que essas medidas
podem fazer para outros pafscs. Seria mais proveitoso medir o efeito
da proteção adotada para qualquer fim cm termos do prcjufzo que
causa aos países cujas exportações ela afcta.
Uma palavra cm especial também deveria ser dita sobre o
programa de venda de ouro do Fundo. Este tem se processado sem
atribulações, muito mais do que muitos esperavam, c permitiu o
acúmulo de úteis quantidades de recursos no Trust Jund, através do
qual o Fundo acrescentou uma função de ajuda a suas funções
reguladoras c de intermediário financeiro. Lamentamos que a Comissão Executiva tenha decidido excluir certos pafses, arbitrariamente,
da distribuição di reta dos lucros sobre as vendas de ouro.
Finalmente, gostaríamos de reiterar nosso ponto de vista de que
a administração efctiva do Fundo Monetário Internacional depende
de uma junta representativa na qual cadà região possa fazer com que
sua voz seja 'ouvida de forma adequada. Nossa região, que tem assumido um peso crescente nas questões financeiras do mundo, é
unânime cm sua determinação de manter seu atual nfvcl de representação na Comissão Executiva do fundo.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 5:
Discussão, cm turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão de Rcdaçilo, cm seu Parecer n• 219, de 1977)
do Projeto de Decreto Legislativo n• 26, de 1976 (n• 63-A/76,
na Câmara dos Deputados), que aprova as contas da
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS- c suas subsidiárias Pctrobrâs Quimica S.A - PETROQUISA - Petrobrás
Distribuidora S.A.. Petrobrás Internacional S.A
BRASPETRO- e Companhia de Petróleo da AmazôniaCOPAM- relativas ao cxcrcfcio de 1972.
Em discussão a rcdaçilo final. (Pausa.)
Nilo havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada.
Encerrada u discussão, i: u redução ftnnl dadu como aprovada,
nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai ii promulgação.
t; u seguinte a redaçào final aprovada:
Redaçllo nnal do Projeto de Decreto Legislativo n• 26, de
1976 (n• 63-A/76, na Caimara dos Deputados),
Fuça saber que o Congresso Nacional aprovou, c cu,--- - - - - · Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 52,
inciso 30, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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Aprova u contas da Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRÁS, e suas subsidiárias Petrobrás Quimlca S.A. PETROQUISA, Petrobrás Dlsrrlbuldora S.A, l'etrobrás
Internacional S.A. - BRASPETRO, e Companhia de
Petróleo da Amazônia - COPAM, relativas ao exerciclo de
1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• São aprovadas as contas prestadas pela Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, e suas subsidiárias Petrobrás
Química S.A. - PETROQUISA, Petrobrás Distribuidora S.A ..
Petrobrás Internacional S.A. - BRASPETRO, e Companhia de
Petróleo da Amazônia- COPAM, relativas ao exerclcio de 1972, de
conformidade com o parágrafo único do nrt. 32 da Lei n• 2.004, de 3
de outubro de 1953, do Decreto n• 61.981, de 28 de dezembro de
!967.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 5, de 1977 (n• 81-A/77, na Câmara dos
Deputados), que aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A.
- PETROBRÁS - e de suas subsidiárias, relativas ao
exerclcio de 1974, tendo
PARECERES, PELO ARQUIVAMENTO, sob n•s 654
e 655, de 1977, das Comissões:
- de Constituição e Justiça; e
-de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a
discussão.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
"o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 5, DE 1977
(N• 81-A/77, na Câmara dos Deputados)
Aprova as contas da Petróleo Brasileiro SA
PETROBRÁS- e de suas •ubsldlárlas, relativas ao exerciclo
de 1974,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• São aprovadas as contas prestadas pela Petróleo
Brasileiro S.A - PETROBRÁS - e de suas subsidiárias Petrobrás
Qulmica S.A - PETROQUISA, Petrobrâs Distribuidora S.A e
Petrobrás Internacional S.A- BRASPETRO, relativas ao exerclcio
de 1974, de conformidade com o parágrafo único do nrt. 32 da Lei n•
2.004, de 3 de outubro de 1953, e do Decreto n• 61.981, de 28 de
dezembro de 1967, ressalvadas as responsabilidades por contas ou
valores que eventualmente venham a ser apuradas junto a responsá·
veis, ordenadores de despesas e gestores de fundos.
Art. 2• Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrârio.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n•
84, de 1977 (apresentado pela Comissilo de Economia como
conclusão de seu Parecer n• 706, de 1977), que autoriza o
Governo do Estudo do Ceará a elevar em Cr$ 18.846.074,00
(dezoito milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e setenta e
quatro cruzeiros) o montante de sua divida consolidada,
tendo
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PARECER, sob n• 707, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidnde.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
)ermanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 8:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Sena·
do n• 57, de 1977, do Senhor Senador Cnttete Pinheiro, que
dispõe sobre a participação obrigatória de brasileiros natos
no capital das empresas do setor de abastecimento, na pro·
porção que especifica, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 413 e 414, de 1977, das Cernis·
sõcs:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, e, no mérito, pela aprovação; e
-de Economia, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a
discussão.
Encerrada a discussão, é o projeto dado como aprovado, nos
termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 9:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 312, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro,
que dispõe sobre a inclusão obrigatória de um aposentado,
como representante das categorias profissionais, junto nos
órgãos de deliberação coletiva e controle administrativo
jurisdicional da Previdência Social, tendo
PARECERES, sob n•s 341 e 342, de 1977, das Cernis·
sões:
- de Constituição e Justiça, favorável, com voto
vencido em separado do Senhor Senador ltnllvio Coelho; e
-de LeKI•Iaçio Social, contrário, com voto vencido dos
Senhores Senadores Nelson Carneiro e Lázaro Bnrboza.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei
declarar encerrada a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitado.
A matéria será arquivada.
"o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 3U, DE 1976
Dispõe sobre a Inclusão obriKatórla de um aposentado,
como representante das cateKorlas proOsslonals, junto aos
órKilos de deliberação coletlva e controle administrativo
jurisdicional da Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Nos órgãos de deliberação coletivn e controle jurisdicio·
nal administrativo da Previdência Social, serilo, obrigatoriamente,
admitidos segurados por tempo de serviço, aposentados, na
qualidade de representantes das categorias profissionais.
Parágrafo único. A representação de que trata• este artigo refere·
se, principalmente, aos colegiados fixados nos artigos 12 e 13, do
Decreto-lei n• 72, de 21 de novembro de 1965, com a redução que lhe
deu a Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973.
Arl. 2• O sistema de escolha e nomeação dos representantes de
que trata estn lei, será o mesmo ndotndo peln legislação vigente pura
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os demais representantes clnssistas das categorias económicas c
profissionais.
Art. 3• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o nobre
Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Comissão de Constituição c Justiça do Senado Federal
entendeu que não caberia ao Congresso Nacional aprovar as contas
de empresas públicas. Vejo, no entanto, que nós aprovamos, em turno único -é o item 5 - a redução final sobre as contas da Petróleo
Brasileiro S.A - PETROBRÁS. No item 6, o seguinte, dentro da
norma estabelecida na Comissão de Constituição e Justiça, manda-se
apenas arquivar, o que tem sido feito cm inúmeros casos,
Desejaria, então, um esclarecimento de V. Ex• - se poss!vel por que, nas contas do ano de 1972, se aprovou e nas de 1974, se
arquivou?
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - As matérias a que
V. Ex• se reporta já estão vencidas, itens 5 e 6. A Mesa transmitiu ao
Plenário a manifestação da Liderança da Maioria.
O esclarecimento é dado a V, Ex•, em homenagem a sua tra·
dição parlamentar.
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Perdoe-me, Sr. Prc·
sidcntc- sei que o Regimento não permite ao Senador dialogar com
a Mesa, mas o problema não é estar vencido ou não estar vencido. O
que desejaria saber, se poss!vel, é por que as contas da PETROBRÁS
de72 foram aprovadas e as de 74, apenas arquivadas.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esclareço a V. Ex•,
ainda, que a matéria é de orientação e de economia da Liderança. A
Mesa submeteu a matéria na formulação que a Liderança lhe apre·
sentou. Pediria, portanto, àV. Ex• que procurasse, para outras infor·
mações, a Liderança da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) Item I:

Passa-se, agora, ao

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1977
(Tramitando cm conjunto com o Projeto
de Lei do Senado n• 306/76)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 2, de 1977 (n• 3.071-B/76, na Casa de origem}, que declara
feriado nacional o dia !2 de outubro, tendo
PARECERES, sob n•s 528 e 529, de 1977, das
Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidndc; e
-de Educaçilo e Cultura, favorável.
A matéria constou da Ordem do Dia de 7 de outubro corrente,
tendo sido u votaçuo udiadu, requerimento do Sr. Senador Ruy
Santos, para u presente sessão.
Em votaçuo o projeto. (Pausa.)

a

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Sr. Presidente, peço a
palavra pura encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o Sr. Se·
na dor Adalberto Scnu, para cncnminhur a votação.
O SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC. Para encaminhar a
votuçuo. Sem rcvisilo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pcrmitum-mc, cm primeiro lugar, pedir a atenção do Senado, nu
suposiçilo de que um ou outro Sr. Senador, por distruçilo, nuo tenha
ouvido bem o enuncinclo du Ordem do Diu, que se trata da votaçilo
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do projeto que declara ferindo nacional o dia 12 de outubro, 't:onsngrndo a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.
a segunda vez, Sr. Presidente, que venho à tribuna no encaminhamento deste projeto. E pouco teria a acrescentar, não fossem
os argumentos expcndidos, logo após o meu encaminhamento, pelo
nobre Lldcr da Maioria, Senador Hclv!dio Nunes, e lamento, por se
tratar de um dos Senadores a quem mais dedico a minha amizade
nesta Casa, ter de acentuar a divergência entre o voto do jurista Hei·
v!dio Nunes na Comissão de Constituição c Justiça c o voto do L!der
da Maioria, recebendo, naturalmente instruções de seu Partido.
Na minha exposição anterior, sustentei que a Comissão de
Constituição c Justiça havia examinado esse projeto sobretudo no
mérito, c não apenas na sua constitucionalidade c juridicidnde. Este
fato foi contestado, em seguida, pelo Senador Hclvfdio Nunes, mas
devo declarar ao Plenário que este projeto foi examinado, quer no
mérito, quer na constitucionalidade, pela Comissão de Constituição
c Justiça da Câmara, porque, naquela Casa, foi a única Comissão a
que o projeto foi submetido. No Senado, não é praxe enviar àquela
Comissão os projetes aprovados na Câmara, a não ser no caso cm
que a Comissão de Constituiçuo c Justiça tenha que, também, cxa·
minar-lhe o aspecto do mérito, c foi cxatamcntc por esse motivo,
creio eu, salvo engano, que a Mesa do Senado fez encaminhar esse
projeto àquela Comissão, pois é de regra, como disse, não serem
encaminhados à Comissão de Constituição c Justiça os projetes
vindos para esta Casa, c já aprovados pela Câmara.
Por outro lado, Srs. Senadores, quero chamar a atenção de
V, Ex•s para um dos argumentos do Senador Helvfdio Nunes.
S. Ex•, para combater o projeto ou para recomendar a sua rejeição
aos membros da Maioria, alegou que, com a aprovação deste proje·
to, criar·sc-ia mais um feriado nacional, c que teria repercussões
negativas no que concerne aos trabalhos da indústria e do comércio,
neste Pais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, penso que esse argumento foi
apenas um pretexto alegado à última hora pura a destruição do
projeto, porque esse aspecto é tão secundário - como vamos verque a própria Mesa Diretorn não julgou necessário encaminhar este
projeto à Comissão de Legislação Social. Quer dizer, a própria Mesa
Diretora não visualizou semelhante aspecto no projeto ora cm vota·
ção.

e

Assim sendo, como o projeto ainda será encaminhado pelo
nobre Senador Dirceu Cardoso, cuja eloqUência, qualidade que me
falta ...
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Não apoiado!.
O SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC)- ... mas, estou certo, influirá de maneira edificante c convincente sobre o ânimo dos
Srs. Senadores, reitero o apelo aos meus colegas da Maioria no
sentido de que o aprovem.
O acréscimo de um ferindo c numa data que já foi feriado- o
12 de outubro antigamente era consagrado à comcmornçuo da Descoberta da América - numa data já dedicada ao Dia dus Crianças,
geralmente festiva no Brasil, nuo terá absolutamente esses efeitos
negativos. Mas que os tivesse, Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste
mundo tão eivado de materialismo, seria apenas uma pequena
concessão que o materialismo faria no espiritualismo, consubstanciada que está no objctivo do projeto.
Com estas palavras mais uma vez me dirijo nos meus colegas,
numa súplica pelo seu voto favorável à proposição e sobretudo, àqueles que aqui nuo se encontram, para que a este plenário acorram, a
fim de que consigamos obter o q11on1m regimental. (Muito bem!
Pulmas.)
O SR. PRESIDENTE (José l..indoso)- Concedo u pnluvru ao
nobre Senndor Dirceu Cardoso, parn encaminhar u votuçilo.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente,
peço u pnluvru pura uma questão de ordem primeiro, depois pura encaminhar u votuçuo.

5676 Scxtu-fclru 14

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçiio 11)

O SR. PRESIDENTE (José: l..indoso)- Concedo n pulavru ao
nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma questão de ordem, pedindo que S. Ex• faça u declinação regimental.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para uma questão
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Minha questão de ordem tem como base o art. 343 do Regimento Interno, combinado com o art. 327, item VI, que diz:
"Art. 327 - VI. Verificada a falta de quorum (que é
visível neste instante), o Presidente suspenderá a sessão,
fazendo acionur as campainhas durante dez minutos, após o
que esta será reaberta, procedendo-se a nova votação,"
Cinco vezes o Senado se deteve para votar o Projeto de Lei n• 2,
de autoria do ilustre Deputado Jorge Arbagc, da Câmara, aprovado
cm todas as Comissões da Câmara, no Plenário, c, por unanimidade,
na Comissão de Constituição c Justiça do Senado, Cinco vezes,
repito, o Senado se deteve, c não houve quorum para a decisão.
V. Ex• anunciou a presença de 30 Senadores, quando da
abertura da sessão. Agora não estão presentes, aqui, os 30 Senadores, e vamos, novamente, pela quinta vez, suspender a votação por
falta de quorum.
Assim, requereria de V. Ex•, Sr. Presidente, de acordo com o
art. 327, item VI, da nossa Lei Interna, que se suspendesse a sessão
por alguns instantes e fossem convocados os Srs. Senadores, através
das campainhas, durante cinco minutos, para a reabertura da sessão
e conseqUente votação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a
campainha.)
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr. Presidente,
estou com a palavra, ou V. Ex• cassa a minha palavra?
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - V. Ex• está com a
palavra.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Sr. Presidente, a
questão de ordem que remeto à alta consideração de V. Ex•, homem
liberalissimo, mas fiel cumpridor dos dispositivos regimentais, é a de
que V. Ex• suspenda a sessão por cinco minutos, convoque o Plenário os 30 Srs. Senadores presentes na Casa, para darem seu voto,
numa decisão histórica, no dia de hoje.
Nós iremos para uma sexta vez em que o Senado deixa de votar
por falta de quorum, quando na Casa há número bastante, e hábil,
para decidir sobre o projeto,
O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso, Fazendo soar a
campainha.) - V. Ex• não levantou nenhuma dúvida sobre a
mati:ria objcto de discussão. Todas as vezes em que a mati:ria está
sendo submetida à votação, a Presidência tem acionado as campainhas, embora sem suspender propriamente os trabalhos, na convocação dos Srs. Senadores a Plenário, Será observada, mais uma
vez, o Regimento Interno, quanta a este aspecto.
Concedo a palavra a V. Ex• para fazer o seu encaminhamento
de votação, posta que a encaminhamento de votação é medida preliminar para que eu possa dar cumprimenta ao Regimento Interno,
suspendendo u sessão e convocando as Srs. Senadores.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr. Presidente,
não queremos, de maneira nenhuma, dialogar com a Mesa. Mns se
vamos gastar o nossa Latim com a plenário vazia, c as Senadores
que estão nas seus gabinetes não vão ouvir a nossa argumentação, pediriam os a V. Ex• que convocasse primeiro os Senadores c, depois,
faríamos o encaminhamento da vatuçi\o,
O Sr. Eurico Rczendc (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. PRESIDENTE (Jose Lindosa)- Eu me permita observar a V. Ex•, untes de dar por encerrada a scssi\o, a que dispõe a art.
344:
"0 encaminhamento da votaçüo i: medida preparatória
desta, que só se cansidcru iniciudu após a seu termino."
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A Presidência só poderú dar inicio à votuçi\o, ao término do pracessa de encaminhamento. V. Ex•, cnti\a, nessa oportunidade, terá
ocasião de verificar u existência ou não de quorum e daremos cumprimento ao dispositivo regimental, relativamente à convocação dos
Srs. Senadores.
Pura tranqUilizar V. Ex•, informo que o serviço de som da
plenário abrange todos as gabinetes dos Srs, Senadores.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Vai V. Ex• me permitir um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Nilo comecei
ainda, mas, de inicio, concedo a aparte a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Peça ao nobre Lfder
que observe o Regimento. Estamos no encaminhamento de vataçi\o,
quando não há possibilidade de conceder apartes.
Tem a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Peço desculpas à
Mesa. Pensei que estivéssemos na fase de discussão.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) - Sr, Presidente,
agradeça a advertência de V. Ex•, porque o nobre Lfdcr, que já fez ...
O SR. PRESIDENTE (José Lindaso) - Peço a V. Ex• que en·
caminhe a votação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) - Estou enca•
minhanda, Sr. Presidente.
V. Ex• advertiu o nobre Lfdcr a respeita de um dispositivo regimental. S. Ex• já fez vestibular aqui, no Senado, há oito anos, c até
hoje não aprendeu a mecânica do Regimento. Então, parece que
S. Ex• foi reprovado no recxamc vestibular da Regimento,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, pensei
que a projeto estivesse em discussão,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) - V. Ex• pensou
que estivesse em discussão ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me perturba
muita mesma, de maneira que qualquer erra, aqui, de fato é resultante da confusão ...
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- A verdade sem·
pre perturba. V. Ex• foi aluno rclapsa do Regimento,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a projeto cm causa, apresentado
pelo nobre Deputado Jorge Arbage, que nas honra com a sua pre•
scnça, recebeu, em todas as Comissões da Câmara, pareceres unânimes pela sua aprovação. Na Plenário daquela Casa tambi:m foi
aprovado o projeta que considera feriado a dia 12 de outubro, dia
consagrado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.
O Projeto veio ao Senado. A Camissi\o de Constituição c Justiça, onde V, Ex•, Sr. Presidente, i: um dos luminares e eu o mais obs·
curo dos membros, essa Comissi\a deu parecer favorável à propositura, parecer esse que recebeu a apoio de Senadores ilustres, dentre
os quais - coma destacou o nobre Senador Adalberto Sena - o
ilustre Senador Helvldio Nunes, que hoje, encarniçadamente, vem
chefiando a resistência da ARENA contra a aprovação do projeto,
Sr, Presidente, dir-se-á: nu Comissão damos um vota técnica, c
aqui, na Plenária, há um voto politico. Isto ocorre quando se trata
de mati:riu técnica, mas este projeto nila envolve mati:ria técnica, O
projeto envolve matéria ética, matéria espiritual e até mesma religiosa, e o voto da Comissi\o de Canstituiçi\a c Justiça devia ser ratincudo cm Plenário.
Nua veja par que S. Ex• se dispõe a resistir à aprovação da projeto, cuja finalidade é consagrar um dia que, no consenso do povo, já
está consagrada: a Diu de Nossa Senhora Aparecida.
Os que foram ontem à Aparecida da Norte, na Estuda de São
Paula, viram uma multidão de 200 mil pessoas em peregrinuçi\a à
Padroeira do Brasil.
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Sr. Presidente, o Senado não trabalhou ontem; a Cumurn não
trabalhou ontem; o Congresso não trabalhou ontem, guardando a
data, por ser dia santo de guarda. Brasllia não trnbalhou ontem,
porque também consagt·n o dia 12 de outubro como o Dia de Nossa
Senhora da Aparecida, Padroeira do Brasil. Mais de SOO Municfpios
brasileiros têm ou Nossa Senhora de Aparecida, ou Nossa Senhorn
da Penha, ou Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ou Nossa
Senhora da Clória como Padroeira. Belém do Parl1, terra do ilustre
autor do projeto, consagrou o dia do C! rio :\ sua Padroeira - Nossa
Senhora de Nazaré. No domingo passado, um milhão de brasileiros,
alguns governadores, vários Deputados, Senadores, Prefeitos de
todo o Brasil, autoridades de todas as classes c de todas as cate·
gerias, lá estiveram, cm Belém, para reverenciar Nossa Senhora de
Nazaré.
A Liderança da ARENA não quer dar seu apoio à aprovação
do projeto. Nilo vejo nem ouço as razões porque a ARENA se nega
a fazê-lo, se no consenso do povo já está arraigado este dia. E a Pa·
droeira do Brasil.
O Congresso tem decretado dia feriado para tantas coisas peque·
ninas. No nosso caso é o dia consagrado a Nossa Senhora da Aapa·
recida.
Sr. Presidente, cito um pensamento, não se se .: Victor Hugo
ou de Emerson:
"Há instantes, qualquer que seja a posição do corpo, a
nossa alma está de joelhos."
Esta, a nossa posição. Não estamos criando um dia santo para
uma coisa qualquer. Não. Estamos homologando um sentimento
unânime do povo brasileiro. Até os que não silo católicos, e são cvan·
gélicos, até estes aprovam o projeto do nobre Deputado Jorge
Arbage.
Não vejo razão por que a Liderança da ARENA, atravós do
nobre Senador Helvldio Nunes, que conhecemos sua atividade indor·
mida, fiscalizadora, na Comissão de Constituição c Justiça,
apoiando o projeto lá c aqui dirige a resistência contra a aprovação,
não sei o que se passa com S. Ex• Apenas digo: no santo que não faz
milagres não se queima incenso; o santo que nilo processa cura não
encontra peregrinos.
Sr. Presidente, trata-se de reverência à nossa Padroeira. Nesse
dia, nossas esposas c nós mesmos comparecemos à bc:iru dos altares,
junto à pedra da ara, para fazer nossos pedidos c nossos agradecimentos pelo atendimento às nossas angústias c nossas horas de sofri·
mentos, a nossas desilusões, a nossos desesperos c às nossas deses·
peranças.
Sr. Presidente, encontro motivo, mas não razão de a Liderança
da ARENA. resistir à aprovação deste projeto.
Creio que a ARENA tenha qualquer procedimento oculto que
não possa revelar, c sinto- sem que ela me possa dizer - que ela
tenta dizer alguma coisa, mas que é tarde demais parn fazê·lo, se·
gundo verso muito bonito de Raul de Lcone, um dos príncipes da
poesia brasileira.
Sr. Presidente, justificando o voto da bancada do MDB, que
unnnimemcntc vai aprová-lo, pelo qunl nossa bancada arregimenta·
da está lutando c vai lutar, pedimos, num envolvimento, nesta
manhã em que estivemos juntos no "Dia dn Oração", inclusive com
o Chefe da ARENA no Pais, o Senhor Presidente da República,
quando, no meio-dia, todos nós fizemos as nossas preces, as nossas
orações, que essas preces, que essas orações penetrem também na
consciência, um pouco adormecida, da ARENA, c dê seu voto
favorítvcl, homologue, aprove este projeto, que é do anseio do povo
brasileiro. Nilo é um projeto qualquer, nuo se homenageia um vulto
qualquer. Homenageamos a Medianeira das nossas preces, dos nos·
sos pedidos, das nossas orações entre nós e Deus Supremo.
Assim, Sr. Presidente, registrando, n começar pela Mesa do
Senudo, que considerou u inversão da Ordem do Dia como co1H.:c~
didu, sem que tivéssemos votudo ...
O Sr, RuySuntos (ARENA- DA) -Isto é verdade.
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- O nobre Udcr
Roy Santos, da ARENA, apóia as minhas considerações.
Assim, Sr. Presidente, esperamos um outro milagre agora- de·
mover a ARENA da resisténcia desesperada, inclusive, Sr. Presidente, dar ao Brasil u oportunidade de celebrar no dia 12, dia da
descoberta da América, Sr. Presidente, dia fostcjado por toda a
América unida, esse grande dia, a dia da criança, Sr. Presidente, que
nós festejamos os nossos filhos, as nossas crianças, aquélns almas
infnntis, aquelas almas liriais, Sr. Presidente, os nossos netos, como
diz aqui o Senador Ruy Santos, trazendo as suas achegas às nossas
considerações. Os nossos netos é que esperam que hoje, a ARENA,
Sr. Presidente,- que eslú resistindo, c que, na última vez, até à Hora
do Brasil nem disse que estava contra c nem disse que estava a favor,
disse que sustentei, e sustentúvamos, nós do MDB, a aprovação do
projeto. Mas não disse que a ARENA resistia, que a ARENA estava
contra, que a ARENA estava comandando a sua Bancada pura não
votar esse projeto, que não é técnico, não é jurídico, não é polftico, é
um projeto espiritual, de ordem religiosa, Sr. Presidente, de nossa
consciência moral, de nossa consciência cívica, dos rédis das Igrejas
onde nós nos criamos, c, Sr. Presidente, da pia batismal das nossas
capelas brancas do interior dos uossos Estados, onde nós recebemos,
na pia batismal, a água lustral do, nossos nomes, do nosso batismo c
da, nossa religião, ao que a ARENA, encarniçadamente, através da

sua Liderança, está resistindo e não quer votar.
Sr. Presidente, pediria, então, a V. Ex•, que, antes da votação,
convocasse todos os Srs. Senadores, prcsc:ntes à Casa, a virem ao
Plenário depositar seu voto, para que, amanhã, o Senado não tente a
6• votnçào, sem quorum, mas que, na 5•, decida, favorável e luminosamente - e isto será, ati:, uma bênção ~ uma graça de Nossa
Senhora Aparecida. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Helvídio Nunes, que falará pela Liderança da
Maioria.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar a
votação, não foi revisto pelo orador.) - Sr. Presidente c Srs. Se·
nadorcs:
Enquanto, no encaminhamento da votação, falava o ilustre Se·
nadar Dirceu Cardoso. rezei uma Ave-Maria, pedindo inspiração a
Nossa Senhora para, pela quinta vez, manifestar os motivos pelos
quais a Maioria vota, não contra Nossa Senhora, mas contrariamente a que seja declarado feriado nacional o dia 12 de outubro de cada
uno.

O nobre Senador Dirc~u Cardoso criou uma figura nova no Senado Federal, que é o voto religioso, o voto espiritual. Ainda bem
que o Senador Dirceu Cardoso é espiritualista, ao passo que o Se·
nadar Adalberto Sena, que defende, também, intransigentemente, a
aprovação do projeto, segundo in(ormações que me deram, é ateu.
(Risos.) Acho que, em conseqUência, se o voto é espiritual, se o voto
é religioso, o nobre Senador Adalberto Sena não deveria, pelo
menos, votar ...

Mas. Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Maioria, reiteradamente,
jú demonstrou os motivos, as razões em que se fundamenta, em que
se escuda, pura negar aprovação à matéria.
Nossa Senhora Aparecida já é a Padroeira do Brasil c de
Brasilia.
Vou revelar um fato, pura retirar qualquer conotação política
du nossa atitude que, cm condições normais, eu não revelaria. Fui
procurado por eminente parlamentar que, entre "n+l" raLões justifi·
cadoras da aprovação do projeto, lembrava que no diu 12 de outu·
bro, nu presença de seis milhões de pessoas, nu Cidade de Aparecida,
em São Paulo, o Presidente da República, sancionando o projeto, es·
taria praticando um ato da mais ulta importúnciu politica parn o nos·
so Partido. a ARENA.
Nu verdade, Sr. Pwidcnte, ni\o sei porque o Senador Dirceu
Cardoso cst(t movido de amores pelo nobre Deputado Jorge Arbage.
O projeto do Deputado Jorge Arba~e recebeu número 2, nu Cúmnru
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dos Deputados, cm 1977, c há um projeto anterior, que tramitou lar·
gamente pelo Senado Federal, que é de 1976. Portanto, um ano unte·
rior ao do Deputado Jorge Arbage, que é uma cópia do de
número 306/1976, de autoria do nobre Senador Vasconcelos Torm.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se existisse, realmente, um voto
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Regimento determine prazos - vai muito do interesse do par·
lamentar, para que essa tramitação possa obter o êxito de ultra·
passar, realmente, os exumes das Comissões c chegar à Secretaria da
Mcsn, pura ser considerada nu Ordem do Dia, ainda assim, de·
pendendo de uma interferência de praxe das Lideranças.

cspirítuul, se fosse possível um voto religioso, confesso que pro-

Era esta a explicação que eu poderia dar a V. Ex•, em nome dn

curnria tornar feriado nacional não só o dia 12, sob a invocação de
Nossa Senhora Aparecida, mas, tambóm os dias de Nossa Senhora
do Amparo, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora dos Remé·
dias, Nossa Senhora do O, Nossa Senhora da Conceição, Nossa
Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossu Senhora
dos Anitos, Nossa Senhora do Bom Sucesso e particularmente, movi·
do talvez por uma força telúrica, dia da Padroeira da minha cidade,
que é Nossa Senhora dos Remédios.
Mas, Sr. Presidente, o que sentimos i: que esse pais necessita de
que trabalhemos cada dia mais e cada vez melhor. Hã necessidade de
um esforço conjunto, hã necessidade de que cada um di: toda a ca·
pacidadc de si no sentido do socrguimcnto material c moral desta
Nação. Por isso ó que nós achamos c entendemos que devemos
prestar homenagem a Nossa Senhora Aparecida cm nossos lares, nas
igrejas, nas repartições públicas, no nosso trabalho c, sobretudo, no
nosso coração.
Esta é a maneira que, sinto, seria a desejada por Nossa Senhora,
-que, trabalhemos todos cm bcneõcio do desenvolvimento da nos·
sa Pãtria. (Mui to bem!)

Prcsidónciu.
Tem V. Ex•, portanto, a palavra, pura a explicação pessoal dcsc·
jada.

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Sr. Presidente, peço a
palavra para urna questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso) - Solicito a V. Ex• que
decline o artigo do Regimento Interno no qual fundamentará sua
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso) - Está encerrado o
processo de encaminhamento de votação.
Sendo evidente que há quorum para deliberação do Plenário,
vou suspender a sessão por lO minutos, de acordo com o Regimento
Interno, para, acionando as campainhas, convocar os Srs. Senadores
a virem ao plenário, a fim de que possamos proceder à votação.
Está suspensa a sessão por lO minutos.

(Suspensa às 16 horas e 35 minutos, a sessão é reaberta às
16 horas e45 minutos.)

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Posteriormente, Sr. Pre·
sidente, pedirei a palavra a V. Ex• para uma explicação pessoal, mas
antes desejaria falar para urna questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindos)- Está reaberta a sessão.
Vou submeter a votos o Projeto de Lei da Câmara dos
Deputados n• 2, de 1977.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer scn·
tados. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso)- Tem u palavra V. Ex•
para uma explicação, urna vez que foi citado pessoalmente.
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Primeiramente, Sr. Prcsi·
dente, desejaria falar pura uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Peço novamente a
V. Ex• que decline o artigo do Regimento Interno no qual
fundamentará sua questão de ordem.
O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Talvez não exista,
expressamente, um artigo nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Então, perdoe-me, mas
V, Ex• não poderá formularsuu questão de ordem.
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Peço que V. Ex• me dcs·
culpe, pois não tenho em mãos o Regimento, mas apenas quero dizer
o seguinte: o Senador Helvídio Nunes afirmou que o projeto do Sena·
dor Vasconcelos Torres tinha prioridade sobre o outro, quando isto
não é verdade, Pelo que li, pelo que a Comissão de Constituição c
Justiça reconheceu c a Comissão de Educação também, a prioridade
foi dada ao projeto da Câmara dos Deputados por ser ele mais
antigo. Queria que V. Ex• esclarecesse isto à Liderança e ao Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- V. Ex• continua com u
palavra?
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Sr. Presidente, a questão
de ordem i: essa. Agora, desejaria u palnvrn paru umn explicnção pes·
soai.
O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso)- V. Ex• faz umn reclu·
mação c umu indagação nMesa. Informou V. Ex• que, tanto quun·
to pude observar nus nfirmuções do nobre Lfdcr, S. Ex• não falou
cm problema de prioridade e sim em problema de antiguidade de
trumituçuo. O problemn de trnmitaçào de um projeto - embnru o

.

O SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC. Para explicação pcs·
soai.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Simplesmente, para estranhar aquela declaração do Sr. Senador
Líder da Maioria, segundo a qual, de acordo com informação que
S. Ex• teria recebido, era cu ateu. (Risos.) Nilo sei quem deu essas
informações a S. Ex•, não sei se ele recebeu alguma carta anõnimacomo diz aqui o Senador Dirceu Cardoso- c também não chegou a
imaginar, mesmo que jocosamente, alguém que possa ter fornecido
este informe.
Mas, estou aqui para declarar que não sou ateu, sou cspiri·
tualista e, mais do que isto, sou católico apostólico romano.
Muito obrigado a V. Ex• (Palmas.)

Está aprovado.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA. Pela ordem,) - Sr.
Presidente, votei pela Liderança da Maioria e esta manifestou-se
contra o projeto. Se V. Ex• declara aprovado o projeto, pedimos
verir.cação de votação.
O Sr. Hel•ldlo Nunes (ARENA- PI. Pela ordem.)- Sr. Prcsi·
dente, peço a palavra pela ordem. Apenas para consignar que, na vez
anterior, por um lapso, permaneci sentado, V. Ex• declarou o
projeto aprovado. Agora, fiquei de pé, novamente V. Ex• declarou-o
aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Presidência tem
procurado, rculmcntc, conduzir os trabalhos do Senado com toda a
isenção e correção regimental. Há dificuldades, por vezes, das
lideranças que se alternam sem o aviso prévio à Prcsidí:ncia. Quem
iniciou o processo de votação foi o nobre Senador Hclvfdio Nunes.
Já ao concluir, nesta altura dos trabalhos, a Mesa é informada, após
a proclamuçiio dos resultados, que o nobre Líder José Sarney i: quem
estava exercendo a Liderança da Maioria. ~ um problema de
economia da Liderança que poderia, realmente, por cortesia, cola·
borur com u Presidência, pura evitar equivocas da nossa parte, se i:
que os houve.
Procederei à verificação solicitada. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Vai-se proceder à
vcrilicação de votação, que será feita pelo processo de votação clctrô·
nicu.
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RESOLUÇÃO N•

Os Srs. Líderes votarão em primeiro lugar, votando cm seguida
os Srs. Senadores.

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Franco Moncoro, Adalberto Sena, Agcnor Maria, Danton Jobim, Dirceu Cardoso, Evandro Carreira, Itamar Franco, Lázaro Barboza, Mauro Benvides, Nelson Carneiro, Orestes Quí:rica, Roberto
Saturnino, Caltcle Pinheiro, Henrique de La Rocquc, Otair Bcckcr,
Ouo Lchmann, Renato Franco.

O Senado Federal resolve:
Art. I • li o Governo do Estado do Ceará, nos termos do
urt. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar cm Cr$ 18.846.074,00 (dezoito milhões,
oitocentos e quarenta c seis mil, sctenln c quatro cruzeiros) o montante de sua d!vida consolida de, a fim de contratar empréstimo, junro à
Caixa Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS - destinado ao finnnciamenro da
implantação de dez centros sociais urbanos naquele Estado.
Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na dura de sua publicação.

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
José: Sarney, Arnon de Melo, Heicor Dias, Helv!dio Nunes, ltal!vio Coelho, Luiz Cavalcante, Ruy Santos, Virg!lio Távora.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Votaram "sim", 17
Srs. Senadores; "nilo", 8. Nilo há "quorum". Em conseqUência, fica
sua votaçilo adiada para a próxima sessão ordinária.

PARECER N• 788, DE 1977
Da Comissão de Redaçiio

Em virtude do adiamento da votação da maléria, o Projeto de
Lei do Senado n• 306, de 1976, que tramita cm conjunto com a
proposição, fica com sua discussão sobrestada.

Redação final do Projeto de Lei do Senado no 57, de 1977.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a
redução final do Projeto de Lei do Senado no 57, de 1977, que dispõe
sobre a participação obrigatória de brasileiros natos no capital das
empresas do setor de abastecimento, na proporção que especifica, e
dá outras providências.
Saia das Comissões, 13 de outubro de 1977. - Adalberto Sena,
Presidente- Dirceu Cardoso, Relator- V!rgOlo Távora - Helvídlo
Nunes.

E o scguinle o projeto que tem sua discussão sobrestada:

-2PROJETO DE LEI DO SENADO No 306, DE 1976
(Tramitando cm conjunto com o Projeto
de Lei da Câmara n• 2/77)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
no 306, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que
considera feriado nacional o dia consagrado a Nossa Senhora
Aparecida, Padroeira do Brasil, tendo

ANEXO AO PARECER N• 788, DE 1977
Redação final do Projeto de Lei do Senado no 57, de 1977,
que dispõe sobre a partlclpaçiio obrigatória de brasileiros natos
no capital das empresas do setor de abastecimento, na proporção que espee!Oca, e dá ourras providências.

PARECERES, sob nos 528 e 529, de 1977, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade; c
-de Educação e Cultura, pela prejudicialidade.

O Congresso Nacional decreta:

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Está esgotada a maté·
ria da pauta.

Art. Io As empresas comerciais ou industriais que operam no
secar de abastecimento devem ter capilal, majoritariamcnle, pertencentes n pessoas fisicas de nacionalidade brasileira.
Art. 2• Às empresas que, à data da publicação desta Lei, estiverem operando no ramo de abastecimento é dado o prazo de I (um)
ano para se adaptarem no estabelecido no artigo anterior.
Parágrafo único. A nacionalização da parte majoritária do capital das empresas abrangidas por esta Lei fnr-se-á cm conformidade
com instruções baixadas em rcgulamenlo.
Art. 3• O Poder Executivo definirá, para os efeitos desta Lei,
empresa comercial ou industrial do ramo de abastecimcnro.
Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sobre a mesa, as reduções finais dos Projetes de Resolução
n• 84, de 1977 e de Lei do Senado no 57, de 1977, aprovados na
Ordem do Dia da presente sessão e que, nos termos do parágrafo
único do art. 355 do Regimenco Interno, se nil.o houver objcção do
Plenário, serão lidas pelo Sr. I•-Secretário. (Pausa.)
Suo lidas as seguintes
PARECER N• 787, DE 1977
Da Coml.,ilo de Redaçilo
Redução final do Projcro de Resoluçilo n• 84, de 1977.
Rer.tor: Senador VlrgOlo Távora

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- As reduções finais vilo
à publicação.
Há oradores inscritos para esta oportunidade.
Concedo a palavra no nobre Senador Virgllio Tâvora, por cessilo do nobre Senador Jarbus Passarinho.

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Rcsoluçilo
no 84, de 1977, que autoriza o Governo do Estado do Ceará n elevar
cm Cr$ 18.846.074,00 (dezoito milhões, oitocentos e qunrenla c seis
mil, setenta e quatro cruzeiros) o montanle de sua dívida consolidada.
Sala dus Comissões, em 13 de outubro de 1977. - Adalberto
Sena, Presidente - VlrgOlo Távora, Relator - Otto Lehmann Helvídlo Nunes.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisilo do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Numa hora cm que a afirmação do Legislnlivo se faz imperiosa,
é com n maior satisfaçilo que, em nome da Liderança da ARENA;
comunicamos il Casa que nmunhil teremos o ensejo de, em realçando
o trabalho daqueles que, no Parlamento, contribulram paro a obra,
nprcsenlar ao Senado e, principalmente, nos representantes
nordestinos, o tomo final dos estudos número um dn COCENE.
Sr. Presidente, dias atrás, há quase um mês, a cidade do Recife
foi palco, no nnficeutro cm que us liderunçus mnis expressivas do

ANEXO AO PARECER No 787, DE 1977
Redaçilo final do Projeto de Rcsoluçilo n• 84, de 1977.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do
urt. 42, inciso VI, da Consticuiçilo, c cu, - - - - - - - Presidente, promulgo n seguinte
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Aucorlza o Governo do Estado do Ceará a elevar em
CrS 18.846.074,00 (dezollo milhões, ollocenlos e quarenta e
seis mil, setenla e quatro cruzeiros) o montanle de sua d!vlda
consolldade.

Procede•,\' e à votação.
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Nordeste trocavam opinião, da discussão máxima sobre o desen·
volvimento da região. E lú foi cobrado, por um dos orudores, o
prosseguimento desta obra. Dissemos a S. Ex• que, em voltando du
Bulgária, muior serviço não poderia a Gráfica do Senado prestar, do
que este: apresentar n este Plenário- o que faremos amanhã - as
conclusões de um estudo iniciado em 1971. Mercê da pertinácia de
Dinarte Mariz c do apoio que tivemos do Presidents desta Casu, o
eminente Senador Petrônio Portella, ambos da região, foi posslvcl
levar n efeito esse trabalho.
Era esta a comunicação que desejávamos fazer, S Presidente, e a
conclnmaçi!o que no momento endereçamos a todos os rcpresentun·
tes nordestinos para que, amanhã, presentes no plenário, possamos
celebrar a conclusão de um esforço que se desenrolou por muis de
um lustro. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso)- Concedo u palavra no
nobre Senador Benjamim Furah. (Pausa.)
S. Ex• não se encontra presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves. (Pausa.)
S. Ex• declina da palavra.
Concedo a palavra no nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Recebo do meu Estado, de uma das regiões mais prósperas do
Vale do Rio Doce, um pedido, um apelo veemente em virtude de in·
justiça que ali vai ser cometida. Trata·se de uma localidade servida
pela estrada de ferro Vitória-Minas, da Vale do Rio Doce, locali·
zada no município de Baixo Gandu, uma das terras mais férteis, mais
ubí:rrimas daquela região, onde a agricultura e a pecuária atingiram
níveis raramente alcançados no Brasil, em virtude da fertilidade do
solo, da topografia, da composição microquimica da terra, da pluvio·
sidnde e do regime reinante de ventos.
A Companhia Vale do Rio Doce, construiu, no Município de
Baixo Guandu, a maior hidrelétrica do meu Estado, a usina de Mas·
carenhas. que vai gerar para a empresa cerca de 300 mil quilowatts,
significando o primeiro passo para a eletrificação de um dos trechos
da Vale do Rio Doce.
Pois bem, a Estação de Mascarenhas, que serviu de base de
operações para todo o material que foi fornecido àquela hidrelí:trica,
desde a areia, o cimento, o aço, a maquinaria, c todos os componentes da grande hidrelétrica do Rio Doce, vai ser suprimida da linha
daquela Estrada de Ferro.
Ali, Sr. Presidente, estl1 sediada uma das áreas mais desenvolvidas da agricultura e da pecuârin do Espírito Santo, onde tem sede
-como disse- u grande represa de Mascarenhas, da Vale do Rio
Doce. Não sabemos quais os motivos que estão levando essa empresa, que tantos anos tem servido àquele vale, e que tem um compro·
misso de investir, no desenvolvimento e no progresso daqueles muni·
cipios e cidades, um percentual de sua receita e do seu orçamento, u
suprimir a estação que tanto serviu à construção da usina, por onde
se escoa grande parte dos produtos da região tais como o boi, que vai
para os matadouros de Vitória, o milho, o feijão, o cafí: e outros pro'
dutos. A supressão dessa estrada i: um crime contra o desenvolvimento, o progresso c o futuro de Mascarenhas, no meu Estudo.
Assim, vamos levar ao Sr. Ministro dos Transportes •'Stc pedido. Embora a Vale do Rio Doce seja uma empresa, uma autarquia. que não
estlr diretamente subordinada ao Ministério dos Transportes, nós
faremos um apelo, daqui, ao Superintendente da estrada de ferro,
Dr. João Chrisóstomo Beleza, ilustre Engenheiro, que superintende
o tráfego e a estrada de ferro e que, através de uma vidn toda dedicada à Vale do Rio Doce, demonstrou a sua capacidade, o seu descortino, a sua adn1inistraçUn, u suu Jirmclu, presidindo todo o desenvolvimento dn cmprcsu desde os seus tempm dinccis uté os tempos
de esplendor que hoje a Vale desfruiU.
Hoje, Sr. Presidente, i: uma cstruda duplicada em todo o seu trá·
fcgo. Inaugurada hlr ccrcn de um mês pelo Senhor Presidente da Re·
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pública, a duplicação da Vale do Rio Doce permite um escoamento
de 100 milhões de toneladas de minério por ano.
Nenhuma estrada de ferro do Pais tem essa capacidade; nem a
Rede Fcrroviliria Federal, nem a FEPASA, nem a Parunlt-Santa
Cutnrinn, nenhuma outru tem essa capacidnde de transportar 100 milhões do toneladas de minério que silo es.<oados pela~ suas linhas
duplas de ltabira, em Minas, uté o Porto de Tuharão, no meu Estado.
Assim, Sr. Presidente, não se: trata de uma questão de renda, ou
de uma quc:stilo de un1 passageiro a mais ou um pnssugciro a menos;
tratn·se de um Distrito do Município do Baixo Guandu, por onde a
Vale movimentou todo o material de construção da represa
Mascarenhas, Distrito este que existia antes dtl Vale do Rio Doce,
que se serviu dele durante tantos anos, tendo sido fator de progresso
da região. Ali no Município de Baixo Guandu c derredores se locali·
zum as melhores fazendas de criação de gado c de agricultura do
nosso Estado. Sr. Presidente, seria uma injustiça se o Dr. João
Crisóstomo Beleza concordasse na supresilo da Estação de
Mascarenhas.
o pedido que faço, certo de que a Campanhia Vale do Rio
Doce, dirigida por um mineiro, que é candidato ao Governo de
Minas, que tudo estit fazendo para agradar a Minas, pra satisfazer a
Minas, para trazer o progresso a Minas, mas que dirige uma estrada
que precisa do Porto de Vitória e das minas de ltabira. A Vale do
Rio Doce não teria uma estrada de ferro se nós não tivéssemos
aquele porto rnagnír.co.
Então, Sr. Presidente, u supressão de uma estação onde vive
uma população ordeira, que localizou, durante tantos unos, milhares
de operários para a construção da grande usina hidrelétrica de
Mascarenhas, i: um ato de injustiça da direção da cornpanhia,
porque é a única estação por onde tem escoado todos os produtos da
região. Isto faz com que esse apelo, por meu intermédio, chegue ao
Sr. Superintendente, Dr. João Crisóstomo Beleza, engenheiro ilustre,
que tem toda sua vida dedicada à estrada de ferro, ao seu progresso,
ao seu desenvolvimento e à sua grande1.a aluai.
o apelo dos residentes da região que, às centenas, assinarnm
este memorial angustioso e veemente, nos responsáveis pela VitóriaMi nus, pura que Mascarenhas continue Mascarenhas, com sun estação pequena, às margens de uma estrada de ferro grande c poderosa,
que não pode esquecer aquelas pequenas contribuições que recebeu e
que ugora, por ser grande, despreza os pequenos que contribuiram,
no passado, pela sua manutenção, pela sua prosperidade e pela sua
grandeza atuul.
" o apelo que faço ao Superintendente da Vale do Rio Doce,
esperando que ele conserve a Estação de Mascarenhas no Município
de Baixo G:rndu, uma das zonas mais rrósperas e desenvolvidas do
Estado do Espírito Santo.
Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito
bem!)
O SR, PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Otair Becker.

e

e

O SR. OTAIR RECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Prt!sidentc, Srs. Senadores:
Sobretudo de São Fruncisco do Sul c Araquari, no meu Estudo,
tenho recebido numerosas manifestações, rcpletus de esperança,
relativamente ;) r<<~hcrturu do Canal do Linguado. Jú abordei o
assunto, destu tribuna, cm mais de uma oportunidade. Inclusivo, dele
fnlei ao comentur u f"JTovcitosu visita que o Iv1inistro dos Truns·
f"JDrte~. Gcncntl Dyrccu Nogueira, realizuu à região, quundo afirmou
que o prohh:ma seriu resolvido ainda no atuul Governo. Desse
compromisso, surgirum as csperunçus de que a ~ucstilo scrfl solu·
cionndu ainda no decorrer do Governo do cmilll'lllc Prcsidcnlc Ernesto Gciscl, que, inqucstionuvclmcntc, muito tt:m feito pelo Estudo
de Suntu Catarim1.
Trata·!'>C, S!'. Prcsid~..·ntt.:, rL·almt.:nt~..· dt.: pwhlcnw d~..· profu1Hh1 in·
tcrcsst: para tollo n litoral Sul do meu Estado, hcm como pura o lilu·
rui dn Estudo do Rio Grande lÍll Sul. Surgiu c\c do atcrramcnto rcito
do Canal do Linguadn paru pa~sagcrn da nR~280, que liga o
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continente ao Porto de Silo Francisco do Sul, bem como du Estrada
de Ferro Paraná-Santa Catarina. Desse aterro veio a surgir grave c
complexo problema, por cuja soluçilo há muitos anos se balem os
cutarincnses.
A soluçilo do problema decorrente do fechamento do Canal do
Linguado tem aspectos múltiplos, todos de grande signWcado. fi
necessâria pnra a prevenção de enchentes, assoreamentos, como o é
para protcçilo do meio ambiente numu das mais belas e ricas regiões
do meu Estudo, de imenso potencial turfstico, Impõe-se, também,
para o desenvolvimento da indústria pesqueira c tem aspectos sociais
relevantes, desde que atenderá ajustas anseios dos pescadores que ali
labutam, cuja atividade poderia ser sobremodo intensWcada, para
grande proveito para u pesca brasileira, bem como pura o desenvolvimento de ricos criadouros naturais de crustàccos.
Sr. Presidente, o problema da reabertura do Canal do Linguado
-uma das mais fortes reivindicações da população daquela região
-já foi objeto de estudos por parte de vários órgilos do Governo
PORTOBRÃS elaborou projeto que, segundo informações fidedignas, teria que ser atualizado. Soluções diversas têm sido
apresentadas para o assunto, desde u construção de uma ponte à
construção de molhes para abertura c fixação da Barra do Canal do
Linguado, conforme justificativa do chefe do DHE, Léo Fabiano
Baur Reis, que junto, para que se torne parte integrante deste meu
pronunciamento.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite um aparte, Senador Otair Bccker?
O SR. OTAIR BECKER (ARENA prazer, eminente Líder Heitor Dias.

SC) -

Com muito

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Santa Catarina merece
parabéns pelos representantes que tem mandado a esta Casa. Eu bem
me lembro da atuaçilo do ex-Senador e atual Governador Konder
Reis. Era uma voz permanente em defesa dos interesses daquele Estado. V, Ex• é o outro mandatário daquele povo que, aqui, se tem
havido com os mesmos propósitos. V. Ex• tem ido à tribuna,
seguidamente, - c tenho anotado - sempre para trazer à baila
problemas que dizem respeito ao desenvolvimento do seu Estado.
Agora mesmo, está V. Ex• a pedir as atenções do Governo para o
projeto, que segundo acaba de expor e evidenciar, i: da mais alta
importância para o progresso de Santa Catarina. Quero assim
congratular-me, a um só tempo, com o povo do seu Estado, que
soube escolher tão ilustres mandatàrios- e não devo omitir o nome
do Senador Lenoir Vargas - como diretamentc V. Ex•, pelo fiel
cumprimento que tem dado ao desempenho do seu honroso mandato.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Eminente
Senador Heitor Dias, sou grato às bondosas referências que V, Ex•
acaba de externar a minha modesta pessoa. Permito-me destacar do
seu oportuno aparte, que veio enriquecer este meu discurso, a
referência ao trabalho insano desenvolvido, nesta Casa, pelo eminente ex-Senador Antônio Carlos Kondcr Reis, hoje governando os
negócios de Santa Catarina.
Faz justiça V, Ex•, porque aquele eminente homem público, em
muitas oportunidades, ocupou-se desse problema, nu tribuna desta
Casa. E, assim, estamos a lhe prestar justa e merecida homenagem.
Muito grato, Senador Heitor Dias.
O problema é, sem dúvida, importante c complexo. Sua solução
é necessária, inqucstionuvelmcntc necessária. E urgente. Para isso é
imprescindível que o Ministério dos Transportes, agindo de comum
acordo com o Ministério do Interior, realize estudos completos, para
o encontro da melhor solução, aquela que a técnica moderna aconselhe como a muis adequada, capa7. de resolver o problema em seus
múltiplos aspectos.
Desnecessário alongar-me nu demonstração du importância du
questão, em seus vârios aspectos, desde que é ela do pleno
conhecimento dos órgi\os responsáveis do Governo Federal. Com
estas breves considerações, renovo apelo ao Ministro Dyrceu
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Nogueira para que abrevie o exame do problema, a fim de que sua
solução se concretize ainda em sua gestão, conforme afiançou ao
povo catarincnsc, nele despertando esperanças novas! (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. OTAIR BECKER,
EM SEU DISCURSO:
ANTEPROJETO DE MOLHES PARA ABERTURA
E FIXAÇÃO DA BARRA DO CANAL DO
LINGUADO- S. C.
Ju9tlncatlva
O Canal do Linguado era um braço do rio São Francisco do
Sul, até que com a construção da estrada de acesso à cidade de São
Francisco do Sul, um aterro feito indevidamente cortou o Canal,
impedindo o escoamento normal das águas do rio no sentido do mar.
A foz do Canal do Linguado que jâ sofria os problemas de toda
foz situada cm litoral arenoso, com uma barra rasa e instável, agravada com a existência da ilha dos Remédios na sua frente causando,
por efeito de tômbolo, uma retenção grande de areia, teve seus problemas aumentados pela diminuição violenta da vasilo que
transitava normalmente por ela.
A barra praticamente estrangulou-se, causando as maiores dificuldades, nilo só para a pequena navegação que ainda existe, como
também para o próprio escoamento das águas nas estações chuvosas,
tornando a localidade de Barra Sul, af situada, sujeita a freqUentes
inundações nestas épocas.
A impossibilidade de reabertura do Canal do Linguado com a
retirada do aterro, o que por si só não viria a resolver completamente
o problema da barra, embora o atenuasse, levou-nos a projetar a
construção de dois rnolhes paralelos de modo a fixar e conservar
aberta a barra após uma dragagem inicial, c assim possibilitar o
escoamento permanente das águas, evitando as inundações, c dando
condições melhores para a navegação de pequenos barcos de pesca.
O ANTEPROJETO
a) Dircção das Ondas
Os quadros de freqUência das dircções das ondas cm Florianópolis, organizados com valores retirados do Atias of Sea and Swe/1
C/Jarts da Marinha Americana, mostram uma distribuição equivalente das ondas provenientes do largo das direçõcs nordeste, leste, sul
e sudeste, com ligeira predominância de frcqUcncia pura ondas
provindas de nordeste, enquanto que as ondas de sul c sudeste silo as
que apresentam maior percentagem de ondas de maior amplitude,
ocorrendo cm média 8% do ano ondas destes quadrantes com amplitude acima de 3,60m,
O quadro seguinte demonstro o distribuição percentual das ondas sea e swe/1 com uplitudes máximas.

NE

S+SE

1,9%

7,9%

2,2%

0,9%

SWELL
(> 3,60m)

SEA
(>2.40m)

Foram traçados os 3 planos de ondas constantes nos desenhos
206-2, 106·3 c 106-4 (Anexos II, III c IV) que possibilitaram se obter
·as dircçõcs das ondas incidentes nas 3 hipóteses, sobre o barra.
b) Traçado em planta
Determinndas us dircções dns ondns provenientes do largo e que
vêm atingir n entrudn da burra, foi projetada a contruçilo de deis molhes pnrnlelos conforme desenho n• 206-5 (Anexo V).
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A construção destes molhes está prevista cm duas etapas, tendo
na primeira etapa o molhe sul 710m, atingindo a batimétrica ·3,00m
c o molhe norte 5lOm, atingindo a batimétrica ·2,00m.
Em segunda etapa o molhe sul terá um prolongamento de
220m, dos quais os 80 metros finais em curva, e o molhe norte lerá
também um prolongamento reta de 200m, atingindo ambos
profundidades da ordem dos 4,00m.
A distância entre os eixos dos 2 molhes será de 110m.
c) Scçào de projeto
A seção de projeto que consta também do desenho n• 206-5
(Anexo V) foi dimensionada para as seguintes condições extremas de
ondas:
Altura da onda ao largo 3,50m
Altura da onda junto ao molhe 3,00m
Período da onda 7 seg.
d) Enrocnmenlo necessário
O peso de enrocamcnto necessário para construção dos dois
milhos será:
I• Etapa= 34.100ton.
2• Etapa = 27.500 ton.
e) Dragagem
Prevê-se a dragagem de um canal entre os dois molhes até a cota
·2,00 na I' etapa c na cota -4,00 na 2• etapa.
Os volumes destas dragagens foi estimado em:
I• Etapa = 48.000m'
2• Etapa = 90.000 m'
() Custo estimado
Adotando·se valores unitários para a tonelada de enrocnmcnto
- Cr$ 40,00 - (quarenta cruzeiros) e para o m' de dragagem Cr$ 6,00 - (seis cruzeiros), é o seguinte o custo estimado do
anteprojeto aqui apresentado.
Etapa
Molhes
Dragagem
Total
I'
2•
Total

Cr$ 1.364.000
CrS 1.100.000
Cr$ 2.464.000

Cr$ 288.000
Cr$ 540.000
CrS 828.000

Cr$ 1.652.000
CrS 1.640.000
Cr$ 3.292.000

Rio de Janeiro, 16 de abril de 1974.- Léo Fabiano Baur Reis,
Chefe da DHE.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benjamim Fnrah.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o seguin·
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Se·
nadares:
Há vários dias, deveria ocupar esta tribuna, para fazer um rcgis·
tro. Não o fiz porque estava no Rio, fazendo um curso de atuali·
zação na Escola Superior de Guerra. ~ que, Sr. Presidente, nos
últimos dias do mês passado, faleceu, no Rio de Janeiro, o Deputado
Francisco Silbert Sobrinho, do MDB.
Tive u honra de ser amigo daquele saudoso colega e compnnhei·
ro. Ele era Deputado Estadual, integrava o Diret6rio Fluminense, e
um dos companheiros mais combatlveis, de uma lealdade absoluta.
Foi representante do povo em várias lcgislaturas, sempre dcmons·
Irando uma grande capacidade de trabalho e coragem para traduzir
o seu pensamento c, sobretudo, como disse, lealdade ao Partido c aos
companheiros.
A perda é, realmente, irreparltvcl. Uma doença pertinaz, das
mais tcrrfveis que vêm assolundo a humunidade, ubutcu aquele gran·
de homeni, que eru forte, utleta.
Quero, Sr. Presidente, daqui desta tribuna, enviar os meus senti·
mentos à fumllia enlutada de Fruncisco Silbert Sobrinho, e, por
igual, u Assembléia Legislativu do Estado. Essa perda consternou
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tanto o povo da antiga Guanabara como o Oumincnse, Foi, rcnlmcn·
te, uma grande perda ni!o só para o nosso Estado, como para o nosso
Partido c para a fnmrlia politica. (Muito bem I)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o
seguinte discurso- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As nossas considerações serão breves mas, decorrentes da nossa
posição, assumida desde que chegamos a esta Casa, nos contrapondo
a toda c qualquer politica de transportes na Amazônia que não
tomasse como baliza a sua vocação hidrográfica. Não querendo
dizer que fosse uma posiÇão radical para toda a Amazônia Legal,
para toda a extensão tcrriiorial abrangida pelo decreto que, assim,
considerou a Amazônia várias faixas de terra que escapam à influên·
cia nítida c soberana do talvcguc amazônico.
A minha consideração de hoje prende-se a uma notfcia que nos
foi enviada pelo Vereador de Manaus, Clementina Rodrigues da
Silva, que viajou pelo Rio Autazcs - rio importantíssimo que dcsa·
gua no Amazonas com ramificações para o Solimões. A verdade é
que um rendilhado só, uma trama s6, um arabesco imenso, constitui
a Bacia Hidrográfica Amazônica propriamente dita, a ponto de cu jâ
haver dito, nesta Casa, que a Amazônia não é um continente, mas
um imenso arquipélago, uma verdadeira polinésia onde os rios se
imbricam numa tcssitura aracnfdca, através de furos, paranás, lagos,
igarapés, marcando a preponderância da âgua. E, por esta razi!o,
tudo na Amazônia depende dessa vocação hidrográfica.
Nenhum projeto, nenhum plano, nenhuma aventura pode ser
estruturada na Amazônia sem que se consulte, sem que se ausculte es·
sa vocação hidrográfica.
Esse Vereador nos comunicou que, percorrendo o Rio Autazcs,
deparou com um dique, uma barreira cm pleno rio - não é um rio
volumoso, mas um rio que medeia entre 50 a 200 metros de largura bloqueando-o, c centenas de embarcações estacionadas naquela bar·
rugem, com todos os seus tripulantes a conduzirem cargas nos
ombros para o outro lado, a fim de transbordo, a fim de carregarem
outras embarcações, que ficavam no lado oposto do dique,- dique
este formado por restos de buciros, restos de um aterro improvisado
que, recebendo entulhos trazidos pelo rio, formam aquele dique,
aQuela barreira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos a considerar o seguinte:
por que razão foram postos esses buciros num rio navegável, num rio
que dá acesso a toda uma população intcriorana, com sua produção
agrícola cm demanda à cidade de Mnnaus? Porque é um rio que fica
nas proximidades de Manaus, comportando a mais importante bacia
leiteira das imediações de Mnnaus, um dos rios responsáveis pelo
abastecimento de leite para Manaus c de produtos hortigranjciros.
Pois bem, os ribeirinhos ficam sujeitos a esse transbordo que é um
sacrifício inaudito, e o bueiro é o resultado da falência da cclcbér·
rima estrada BR-319, ou Manaus-Porto Velho, pois, tendo ruído a
ponte que atravessava esse rio, servindo a estrada nos idos de 1975,
se não me engano, com n enchente minaz, caótica, que ocorrcru nn
Amazônia, a ponte ruíra c como sucedâneo foram colocados esses
bueiros para dar passagem nos caminhões que tinham ficado sem
trânsito, em virtude do ruir da ponte, mas emp6s seu conserto,
depois que a ponte foi reposta, continuaram os bueiros e a receber o
entulho ao sabor da correnteza c das enchentes, a ponto de formar
uma barragem que impede o trânsito das embarcações.
O vereador Clementina Rodrigues da Silva apela
desesperadamente para que uma providência seja tomada, porque
hoje a estrada está sob a tutela do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, fugiu à jurisdição, à compcténciu do
Depurtamento Estadual do Amazonas, estundo, ugoru, sob a custó·
dia do Departamento Nacional. 56 o Departamento Nacional de
Estrada de Rodagem i: que pode remover esse bueiro, remover esse
entulho, essu barreira, esse dique que cslll bloqueando um rio navegl•·
vel, bloqueando um desses cunuis de trilnsito livre, pura que o ri boi ri·
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julgamento, ela não pode limitar-se no conhecimento dos fatos. Mas
tem de se esforçar por vê-los e analisá-los.
Desse modo a imprensa não se restringe às suas oficinas, às suas
máquinas, às suas rotativas. A imprensa é, sobretudo, a sua rcdnçilo,
ponto principal de onde emana a própria sobrevivência do jornal,
porque ali é que se elabora a linfa que assegura a sua circulaçilo, e,
conseqUentemente, a sua vida.
Nilo se pode desconhecer o trabalho- e vale por admirável con·
tribuiçilo - que tem feito a imprensa brasileira em favor das grandes
causas. E entre essas, se encontra a principal: a de ajudar a educação
do povo, fazendo-o capacitar-se dos seus deveres, dos seus direitos,
para com a Pátria que é feita, paralelamente, com o trabalho e as vir·
tudes do povo, as quais constituem a própria base espiritual da
Nação.
Não se pode deixar de proclamar, nessa ordem de considera·
ções, o valor da colaboração que tem prestado ao País a vitoriosa re·
vista Manchete. Para torná-la mais atraente, ela sabe realçar as pala·
vras com o colorido que a técnica tipográfica assegura.
Porque lhe reconheço o mérito é que me surpreende ver o gran·
de periódico estampar, indiscriminadamente, no frontispício de seus
e~emplarcs, fotografias que não fazem jus à apresentação.
E o que é mais estranhável é verificar que, em algumas oportuni·
dados, figuras que se projetaram pela bravura, pelo espírito de frater·
nidadc, pela abnegação, são preteridas por marginais cujos nomes
devem circunscrever-se ao noticiário policial.
Assim, por exemplo, nilo se explica como a grande revista se
esqueceu de projetar para conhecimento do Brasil, principalmente
dos jovens, a figura extraordinária de Sílvio Dei mar Holenbach que,
pelo seu devotamento e pelo seu espírito de sacrificio, mereceu os
aplausos da Nação e o prémio que lhe conferiu o Senhor Presidente
da República.
Em seu lugar, Sr. Presidente, nós vimos, hã poucos dias, no fron·
tispfcio daquele periódico, a figura de um marginal. A revista trocou,
assim, um herói por um criminoso, o que vale dizer, a virtude pelo
pecado. I'; isso que estranhamos, independentemente dos aplausos
que merecem renovados aos serviços valiosos que tem prestado ao
País a grande revista brasileira. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de Ln Rocque)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A imprensa noticiou que o DASP, averiguando denúncia estam·
pada cm O Globo, contida em carta dirigda àquele ve~pertino por um
inntivo, constatou que mais de cinqUenta mil aposentados vêm
percebendo proventos inferiores àqueles a que fazem jus. Constatada
u irregularidade, teria o ilustre Dirctor·Gern.l Coronel Dnrcy
Siqueira determinado providências para imediata correçilo da situação.
I'; uma noticia auspiciosa e aplaudimos com satisfação a atitude
do Diretor-Gcral do DASP em favor de pessoas merecedoras de toda
atenção c amparo, pelo muito que serviram ao Pais. Maior a
nossa satisfaçilo tendo em vista que hã mu1to nos preocupamos com
o assunto, pois reiteradas vezes temos, desta tribuna, transmitido às
autoridades queixas de aposentados e servidores que se sentem
injustiçados com o Plano de Reclassificação de Cargos, A notícia
veio confirmar reclamações que nos foram encaminhadas por nume·
rosos aposentados e que expusemos desta tribuna. Resta-nos
formular votos para que a irregularidade seja sanada com a devida
urgência, pois as condições de vida dos inativos silo por demais
durus.
Sr. Presidente, aproveitamos a oportunidade para encarecer no
Coronel Dnrcy Siqueira examine com igual empenho reclamaçilo
exposta ao Diretor-Gernl do DASP pela Congregação Clvica dos
Curteiros do Brasil, no sentido de ser reexaminada a situação em que
ficaram após a aplicação do Plano de Reclassificação de Cargos.
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Expõe a Congregação Cívica dos Carteiros do Brusil, em
expediente que seus dirigentes, Srs. Joel Guedes de Assunção e Sebas·
tião Ulmann, dirigiram ao Coronel Dnrcy Siqueira, que:
"Atunlmente estes servidores estao situados entre os nl·
veis 10, 12 e 14 (final de carreira), percebendo esse último ní·
vcl a quantia mensal de Cr$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos
e quarenta cruzeiros), afora os qUinqUénios por tempo de
serviço.
Pelo Plano de Classificação de Cargos, do DASP, fica·
ram esses servidores percebendo a quantia de Cr$ 1.531,00
(um mil e quinhentos e trinta c um cruzeiros) a partir de mar·
ço de 1977, enquanto os Operadores Postais (nível 8),
Vendedores de Selos (nível 12), os Postulistus (níveis 12, 14 c
16), ficarum na referência 24 com o salário de Cr$ 2.650,00
(dois mil e seiscentos e cinqUenta cruzeiros).
Que, finalmente, não entendendo o critério adotado
para tantos fiéis e valorosos colegas, solicitam o reestudo da
matéria, tendo cm vista a situação insustentável por que pas·
sam os membros dessa parcela de servidores que depois de
tantos anos de função se vêem marginalizados por um Plano
de Classificação que ao invés de trazer-lhes benefícios e
recompensas, só trouxe desentendimento e desencanto aos
nossos e seus familiares."
Tenho certeza de que o problema será examinado com a mereci·
da atençilo, a fim de que tenha a solução que mereça o amparo da lei.
Os carteiros, modestos mas que tanto servem ao público, fazem jus a
isso. E atendo, dessa forma, a caloroso apelo que me foi feito pela
entidade que congrega os carteiros brasileiros, e que me parece
fundado em argumentação sólida. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por estar de acordo em gênero, número e caso com o oportuno
artigo publicado na Tribuna da Imprensa do dia 11 de outubro de
1977, da lavra do brilhante jornalista Aristóteles Drummond, vou
passar a lé-lo para que o mesmo figure nos Anais do Senado Federal
e, portanto, se constitua documento da Nação brasileira.
I'; o seguinte o artigo:
O LI DER DA CONSTRUÇÃO CIVIL
A Ga:eta Mercantil vem de realizar interessante pes·
quisa entre os empresários brasileiros, apontando os nomes
de maior representatividade nas classes produtoras, que no
geral foram os Srs. Cláudio Bardclln e Severo Gomes, este
último ex-Ministro da Indústria e do Comércio.
Nas indicações por setor, aparece em primeiro plano, no
imobiliário da construção civil, o Sr. Adolpho Lindenberg,
da construtora que leva seu nome, atuando hoje fora de
nossas rronteiras, sem detrimento de uma posição de lide·
rança e conceito no merendo interno.
Sou amigo e admirador de Adolpho Lindemberg, uma
figura de extraordinária dimensão humana, com uma for·
muçilo moral e cristã rara nos dias que vivemos. Adolpho
Lindemberg i: mais um empresário vitorioso dotado de bom
gosto, bom senso, uma verdadeiru munia pela qualidade dos
serviços que prestu, impecúvcl puru com os nmigos.
Tem sido um inovador, na urquiteturu, nu concepção,
no lançamento dos primeiros flat savice, no uso de matérias
de tecnologia nvnnçadu.
I'; o empresârio de cogitaçilo social, empregando milha·
res de homens aos quais oferece mais do que um simples salâ·
rio, sendo nilo apenus um dirigente de empresa, mas um ver·
dndeiro lrder, pelo espírito dominante nus relações empre·
gudor-empregado.
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A evoluçilo da crise brasileira tem encontrado suu parti·
cipação corajosa, franca, independente, Tomou por mais de
umn vez a iniciativa de huscnr di{llogo com as autoridades da
Repúblico, defendendo a participação do empresariado na
cquaçilo de nossos problemas sociais, sendo de sua autoria
projeto que, colocudo em execução, abriria a oportunidade
da casa própria n milhares de brasileiros de baixa renda.
Homem de vida simples, apaixonado pelo trabalho, pela
funçüo social e humnnn da atividade empresarial, convicto
defensor do papel da iniciativn privada no processo politico,
desenvolvimentista c distributivo da riqueza nacional,
assume consciente os riscos naturais a um homem de atitudes
e idéias.
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desativando cerca do mil barcos de pesca, cujo ativamento tanto
bener.ciaria aquele país, como o nosso.
Passando pelo Canadá, o Ministro Alysson Paulinclli se eiicon·
trará com o Ministro da Agricultura daquele país, à busca de
investimento de risco, transferência de tecnologia e examinando a
possibilidade de uma join/·venture para a pesca de bacalhau. Quer,
ainda, intensificar o intercâmbio entre o Brasil c o Canadá no sctor
da exploração norcstal, em que a experiência canadense ê muito am·
pia e nos poderá ser bastante proveitosa, devendo, ainda, assinar um
acordo de intercâmbio técnico agr(cola, que será de considerável
importúncia no desenvolvimento das relações entre os dois países.

Sr. Presidente, flagrante o signir.cado da visita que o Ministro
da Agricultura realiza ao Canadá e Japão, no prosseguimento da
fi um bom sinal sua indicação, pelos empresários da acertada política estabelecida pelo eminente Presidente Ernesto
construção civil imobiliária, de vez que renete o reconheci· Geisel para o setor ugropecuário. Bastaria a concretização das
mente da classe a quem carrega uma bandeira e sabe lutar negociações feitas no Japiio, quando lá esteve o Chefe do Governo
por ola, quando tantos suo omissos ou voltados apenas para brasileiro, que implicarilo na formação de uma binacional visando à
exploraçilo de nosso cerrado. A empresa japonesa emprestará ao Bra·
seus ínteresscs particulares.
No instante em que o Brasil, angustiosamente, procura o si! vinte milhões de dólares, investindo outros dez milhões como capi·
concurso de seus melhores Olhos, para garantir o futuro pelo . tal de risco.
qual sempre sonhamos, ó que ó chegado o momento de rea·
importante registrar fatos tão auspiciosos que demonstram o
liznr, um nome como o de Adolpho Lindemberg nos enche de
acerto com que o Governo Geisel vem desenvolvendo as metas
esperanças pela contribuição que carrega. A empresa na·
estabelecidas para o sete r agropecul1rio, responsável por 76% de nos•
cional tem muito a oferecer; é preciso que lhe forneçam as
sas exportações e cujo potencial é imenso, haja vista os esforços para
condíçõcs, hoje muito mais fnvorâveis às multinacionais e aumento de produtividade e expansão de nossa agricultura.
estatais.
Formulamos votos, Sr. Presidente, para que o Ministro Alysson
Este registro é o mínimo que poderia fazer, exaltando
Paulinelli tenha total êxito em suas negociações, ampliando, ainda
um brasileiro consciente e uma personalidade, com grandeza.
mais, os grandes vínculos que já nos ligam ao Japão, na concretiza·
çuo de projetas de grande significado, tanto para nós, como para
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
aquele país. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Não há
mais oradores inscritos.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente,
No dia 5, embarcou para o Japiio o Ministro da Agricultura, designando para a sessão extraordinária das 18 horas e 30 minutos,
Alysson Paulinelli, para assinar documento final sobre o programa anteriormente convocada, a seguinte
de investimentos 'nipo-brasileiro visando à exploração do cerrado
brasileiro, que prevê um investimento inicial de vinte e cinco milhões
de dólaros, com o aproveitamento de cinqOcnta mil hectares de terra.
ORDEM DO DIA
Esse programa foi um dos itens du viagem, que o eminente
Presidente Ernesto Geisel fez àquele pa(s no ano passado, e serú o
primeiro a concretizar-se. Além do aproveitamento de cinqOenta mil
-Ihectares de terras do cerrado, ele prevê o envolvimento de produto·
Discussuo, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•
res rurais já estabelecidos na regiilo que queiram participar do
156, de 1977, dos Senhores Senadores Nelson Carneiro c Accioly
empreendimento.
Filho, que regula os casos de dissoluçiio dn sociedade conjugal e do
A viagem do Ministro da Agricultura é de grande importância e
cusnmcnto, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras proviestá destinada a produzir frutos consideráveis. Manterú Sua Exçelên·
cia contntos com cmpresl1rios jtlponeses no setor da pesca, dências, tendo
PARECER, sob n• 786, de 1977, da Comissão:
desenvolvimento tecnológico e com dirigentes de cooperativas para a
- de Rcdaçõo, oferecendo a redacilo do vencido.
abertura comercial para vúrios produtos brasileiros, especialmente
com u Sen-Noh-Federnção das Cooperativas de Compras e Vendas
-2dos Agricultores, n muior consumidora japonesa de cereais e mntí:·
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 78, de
rias-primas pnru ração.
O Ministro da Agricultura discutirá n re:11izaçào de um acordo 1977 (apresentado peln Comissilo de Economin como conclusão de
com cooperação técnicu entre os juponescs e o Centro de Pesquisas seu Parecer n• 682, de 1977), que autoriza a Fundação Faculdade de
do Corrudo, da EMBRAPA. Nu :ireo agroindustriul, terú converso· Agronomia Luiz Mencghel, do Municfpio de Bandeirantes (PR)- a
ções pnra u realização dcjoinf·l'etzt/m:s, pura empreendimentos priva- contrutnr operação de crédito no vulor de CrS 13.000.000,00 (treze
dos no Brusil. O Ministro Alysson Paulinelli debntcrú tnmbêm o milhões de cruzeiros), tendo
incremento d:1 exportação do frutus frescas do Brasil, negociando u
PARECER, soh n• 683, de 1977, dn Comissão:
vindu, no nosso J>nrs, de cspeciulistns juponeses pnrn o combntc à
-de Constltulçiio c Justiça, pela constitucionulidadc e juridici·
moscu do Mcditcrninco, nragn que vem causando s~rios pr~jufzos li
dade.

e

rruticulturn hrasilcira.
No tocHntc 11 pcscn, pretende obter a colnboruçtlo juponcsn no

Colégio de Poscu de Sutl Punia, bem como nnnlisurl1 n renliznçuo de
emf"rccndimcntos oiro-brasileiros, uma vez que o JuflÀO estlt

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) cnccrrudn

11

Estú

scssi\o.
( /..t'\'(11/ta·.H' a s~'.I'Mio eh /8 hora.1' t' 5 mim/los.)
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ATA DA 173• SESSÃO, EM 13 DE OUTUBRO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDI!:NCIA DO SR. MAURO BENEVIDES
;IS IS 1/0R.·IS E JO MINUTOS ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SliNA /!ORES:

O SR. PRESmENTE (Mauro Bencvides)- Concedo a palavra
nu nohrc St:nador Nelson Carneiro.

Adalberto Sena- Altevir Leal- José Guiomard- Braga Ju-

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para discussão do
projeto. Sem revisão do orndor.)- Sr. Presidente, Srs. Senodores:

nior- Evandro Cnrrcira- José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jar..

has Passarinho- Renato Franco- Alexandre Costa- Henrique
de La R""'lue- José Sarney- Hclvidio Nunes- Petrônio Portclla
-Mauro Bt.:ncvidcs- Virgílio Távora- Agenor Maria- Dinarte
Mariz - Jessé Freire - Domicio Gondim - Milton Cabral Cunlw Lima- Murilo Paraíso- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante - Tclltônio Vilela - Augusto Franco - Lourival Baptista Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso Eurico Rczcndc - João Calmon - Roberto Saturnino Vasconccllls Torres- Benjamim Furah - Danton Jobim- Nelson
Carneiro - Gustavo Capanema - liamar Franco - Magalhães
Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia - Oito Lehmann Li:zaro llarhoza - Osires Teixeira - lialívio Coelho - Mendes
C:uwle- Leite Chaves- Manos Leão- Evei[tSio Vieira - Lenoir
Vargas- Otair Beckcr- Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A lista de presença
acusu o compan:cimcnto de 55 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, dccluro abertu a sessão.
Não h:í Expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:

Minha presença nesta tribuna é uma homenagem oo nobre Senador José Sarney que, atendendo à necessidade de se dar uma solução pronta 11 quantos aspiram pela solução dessa lei, concordou, o
nobre representante marnnhense, em nilo emendar, nestn Cnsa, o
projeto, pura fazê-lo através de um Deputado nu outra Casa do
Congresso. Quero congratular-me com o gesto de S. Ex•, tanto mais
que a contribuição valiosa por ele trazida foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça e certo mente será revista ...
O Sr. Heitor Dias (ARENA aparte?

BA) -

Permite V. Ex• um

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Pois nilo, nobre
~enador.

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Quero secundar as palavras de V. Ex•, focalizando ainda um aspecto anterior, é que S. Ex•
o ilustre Senador Josi: Sarney chegou a apresentar o seu projeto
inicialmente a esta Casa. Depois, desejando, como frisa V. Ex•,
colaborar pura o apressamento da votação, S. Ex•, em declaração
feita em Plenário, pediu que o seu projeto fosse considerado como
emenda, a fim de q•Je pudesse ser apreciada imediatamente pela
Comissão de Constituição e Justiça. De modo que o destaque que
V. Ex• está dando ao ilustre Senador José Sarney é procedente e
associo-me aos elogios que raz a S. Ex•

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 78, de 1977 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n• 682, de 1977), que autoriza a
Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, do
Município de Bandeirantes (PR),a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 13.000.000,00 (treze milhões de cruzeiros), tendo
PARECER. sob n'' 683, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ) -Quero, Sr. Presidente, dizer que o Senador José Sarney, ao otender a essa situação
reinante em tantos lares, nilo o faz pela primeira vez. Nas emendas
constitucionais que apresentei ainda na Câmara dos Deputados, e
que ultimamente reli, figura como um dos signatários o Deputado
José Sarney, S. Ex• portanto i: coerente, no decorrer desses anos todos, no mesmo ponto de vista de que era preciso dar uma solução ao
problema dos desajustamentos conjugo is,

Em discussão o projeto, (Pausa.)
Não havendo qucn1 queira discuti-lo, dccluro-a enccrmda.
Em votuçào.
Os Srs. St:nudorcs que o aprovum queiram pernaneccr sentados.
(Pausa.) Apr11vado.
1\ matériu vai ít Comissão de Red:1çUo.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muita
honra.

O SR. PRESIIlENTE (Mauro Benevidcs) -Item Z:
Discussàu. t:m segundo turno, do Projeto de Lei do Senat.ln 111' 156, de 1977, t.los Senhores Senadores Nelson Carneiro
c.: 1\cr.:ioly Filho, que rt:gula os casos de dissoluçUo da sociedade conjugal c do casmncnto, seus efeitos e respectivos
proccsslls, c d;'1outras provid~ncias, tendo
Ptl RECER, s11b n' 7H6, de 1977, dn Comissão:
-de Redoçilo, oft:rcccndo a rcdação do vcncirlo.
Em discussftn,

O Sr. Nelson Carneiro (M DB Presidc.:ntc.:.

lU) -

l'cço n p:duvru, Sr.

O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um
li parte?

O Sr. Holvidlo Nunes (ARENA- PI)- V. Ex•, nobre Senador
Nelson Carneiro, sabe que sou intransigentemente untidivorcista,
Mas, nu oportunidade em que o Senado vui npreciar u redução final
du proposição de V. Ex• e do eminente Senndor Accioly Filho, nilo
poderia deixar de exuhur, jú que, aqui não se encontra o eminente Senador, Presidente da nossa Comissão, a muneira elevada pela qual a
matéria foi examinada nu Comissão de Constituição e Justiçu, tendo
cm vista u preservaçilo, sobretudo, dn fumflia e dos menores, Houve
um cuidado especinl de V. Ex•, do Senador Accioly Filho, tumbi:m,
do eminente Senador Heitor Dias e das várias emendas apresentudas, inclusive u do Senudor pelo Maranhão, José Sarney, c da
Comissão que retirou e elaborou nquilo que julga ser o mo is conveniente dentro - permitu-me V, Ex• - du inconvcniênciu do divórcio.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Muito obrigado. V. Ex• fuzjustiçu ii Comissão c ao nobre Senador José Sarney,
como t{lmbém, ao Senador J·Jeitor Dius, sem cuju purticipuçi\o, cer-
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tnmc:ntc, esse projeto nilo teria chegado a este instuntc, pura ser apro·
vado ainda nesta Legislatura.
O Sr. Lcllc Choves (MDO- PR)- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Nelson Carneiro?
O SR. NELSON CARNEIRO IMDB- RJ)- Com prazer, nobre Senador Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves (MDB -PR)- Nilo poderia, neste óltimo
instante de discussão linal do projeto do divórcio, deixar de solidarizar-me com V. Ex• pela maneira como o elaborou e conduziu.
Durante 30 anos- não sei se 30 anos- V. Ex• lutou por esse ideal.
Mas, lutou nào pelo propósito, nilo por um capricho, mas, pelo
reconhecimento pessoal de que o divórcio era uma necessidade, já
proclamada, de resto, por todos os países do mundo. Mas, no instante cm que o divórcio foi aprovado, V. Ex• foi o primeiro, em companhia, aliás, do nosso ilustre colega Senador Accio!y.Filho, a redigir um projeto muito sério, cm que a finalidade era somente admitir
que os vínculos se dissolvessem cm situações especialíssimas e,
mesmo assim, em que houvesse amparo pura a esposa, sobretudo
para a prole. Acompanhamos, aqui no plenário c, sobretudo, na nossa Comissão de Constituição e Justiça, as discussões, os debates, a·
seriedade com que o Relator, o Senador Heitor Dias, estudou a ~até
ria, até mesmo a maneira com que discutimos as últimas sugestões
do Senador José Sarncy. E parece-me que poucos trabalhos, nesta
Casa, receberam uma elaboração tão longa, com a participação
quase que de todos. Se a participação efctiva de cada um não foi global, na realidade todos que se manifestaram cm relação à matéria estavam expressando sentimentos de uma camada social, ou de uma
determinada gama de parlamentares. f::: a discussão final desse projeto, Esperamos que a Câmara dos Deputados o aceite na totalidade c,
se houver modificações- pequenas, seguramente -o projeto voltará ao nosso exame. Mas é um instante histórico este, o da elabo·
ração nna!, da redução linal, e o Brasil, pela primeira vez na sua
História, cstâ, de fato c de diroito, dando os últimos passos para
ingressar na fase cm que o Direito Civil reconhece o divórcio. O meu
aparte teve só um sentido: a grandeza de V. Ex•, sobretudo nesta
fase li na!. Depois da vitória, V. Ex• redobrou seus esforços, não
para que o divórcio fosse introduzido, mas para que o fosse de sorte
a resolver situações difíceis, e não apenas para facilitar, graciosamente ou levianamente, as separações. Se, ao longo dos anos, V. Ex•
recebeu a honra e o respeito desta Casa, e também do País, com mais
razão ainda na fase final, em que se houve com desdobramento de
esforços, mesmo adoentado, para que o projeto saísse à altura das
aspirações brasileiras, à altura da seriedade que o Senado Federal
imprime às coisas que faz.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Agradeço
penhorado as palavras de V. Ex•. mas recordo a participação eficiente, dedicada e brilhante do Senador Accioly Filho, que V. Ex• referiu, e foi, sem dúvida, da maior rekvúncia no projeto uprosentado.
Não tenho a convicção de que esse projeto seja aprovado pela
Câmara tal como redigido. 1':. possível que ali várias emendas sejam
introduzidas. Sorll a colaboraçuo da outra Casa, que certamente nós
examinaromos sem nenhum parti pris, sem nenhuma paixilo, quando
essas emendas aqui retornarem.
De qualquer formu, o Senado Federal cumpro hoje um dever, e
um dever de justiça, ao significur o seu apreço à atitude do Senador
José Sarney que, tendo sido signatário de todas as emendas divorcistns no curso dt!sses anos, acedeu em não criur dificuldades nu

segunda discussão à aprovaçilo deste projoto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Continua em discussão o projeto.
O Sr, Jo!lé Surncy (ARENA Presidente.

MA) - Peço a pulavra, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Muuro Benevides)- Com u pulnvru o
nobre Senudor José Surney.

,',·,,,,
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O SR. JOS~ SARNEY (ARENA- MA. Para discutir o proJe·
to. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As palavras do Senador Nelson Carneiro têm uma conotaçüo
grandemente suspeita. Porque, na realidade, uma amizade de longos
anos, dessus que se fazem no Parlamento e são mantidas ao longo
dos debates da vida politica, criando mesmo raizes de uma amizade
mais profunda, tem nos unido ao longo de toda a vida parlamentar.
Se me dispus a participar da regulamentação da Lei do Divórcio, o fiz com os melhores propósitos, no sentido de dar uma
contribuição a uma lei que julgo da maior importância entre todas as
leis que nós estamos votando neste instante. Cheguei mesmo a dizer
que não sei se cometi umtt heresia, para ~quelcs que .c~tavam
discutindo o problema institucional, quando t1vc a oportumaade de
dizer que as leis constitucionais, hoje, têm uma d~ração efémera ?•I~
própria dinâmica dos fatos. Mas quando nós legiSlamos sobre D1rc1·
to de Família, evidentemente, essa legislação mergulha mais fundo
no tempo, porque estamos legislando sobre instituições que ti:m
raízes profundas na sociedade, raízes essas que mergulham no tempo.
Agradeço ao Senador Nelson Carneiro as suas palavras. S. Ex•
sabe perfeitamente q uc se retirei o projeto por mim aprcscn.tado,_ foi
em consideração à sua luta, mas, na realidade, eu não podm de1xar
de fazer, como nz c como faço, restrições ao projeto que apresentou.
Tenho mesmo a convicção de que S. Ex• no fundo, está
profundamente de acordo com os pontos de vista que tive oportunidade de estender nesta Casa.
O Senador Nelson Carneiro. contudo, traz as cicatrizes profundas de uma luta de tantos anos c está marcado justamente por
essa luta, e isso fez com que o seu projeto - não digo que fosse
conservador, porque a palavra não me agrada, - fosse sobretudo,
voltado para o regime do casamento indissolúvel, sem que se abrisse
0 universo do que vai ser, realmente, a sociedade brasileira desde o
momento da instituição do divórcio.
Quando se fala cm proteger a família, Sr. Presidente, a impressilo que tenho é que ainda falamos nesta Casa como se
considerássemos família só aquela que foi desfeita c nilo aquela que
vai ser construída. Assim, o que visei dentro do meu projeto foi,
realmente, em se pensando na família, não se pensasse só naquela
que foi dissolvida, mas cm dar bases sólidas àquela que vai ser
construída.
Não se pode constituir uma segunda família, com o divórcio,
com a pecha de que esta segunda constituição tem uma diminui~~o
em face da primeira fami!ia que foi constituída. Essa segunda fami11a
também vai ter filhos, vai ter vida em comum, vai ser do mesmo
nível da outra família, que infelizmente foi dissolvida porque não
conseguiu chegar àquele nível de manutenção que o casamento ~·~e
ria dar. Mas nem por isso devemos tolher: devemos dar cond1çocs
legais para que esta nova família que se constitua . não tenha
condições de fragilidade como uma família que foi dissolvida.
Justamente é isso que eu tenho notado nas discussões sobre u
regulamcntuçilo do divórcio, é que se tem pensado só na família ~~e
foi destruída, pela vida cm comum, c nilo se está pensando na fami11a
que vai ser construída.
O que nós devemos, então, nesta lei, é fortificar a nova famflin,
já que nilo podemos evitar, quando admitimos o casam~nto di~s~lú·
vel, que aquela fnm!lia tivesse a duraçilo eterna que as leiS braSileiras
pensuvam que elas pudessem dar.
Sr. Presidente, o Direito de Família tem que variar cm todos os
pulses; nilo se pode comparar a fumflia brasileira com a de qualquer
outro pais, porque cada nação, através dos seus fundamentos
sociológicos, tem o tipo de fumília que a sua própriu sociedade vai
gerar. Por e~emplo, o artigo que o projeto dos Senudores Nelson
Curneiro e Accioly Filho iniciulmente trazia, quando u sepuruçilo
judiciul era promovida não por consenso dos cônjuges mas litigiosamente, ele reproduziu a dispositivo da lei francesa, era uma cóp111 do
que rulava sobre o divórcio.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Falendo soar a
campainha.)- A Presidência interrompe o pronunciamento do no-
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bre Senador José Sarncy, apenas para comunicar a S. Ex• que o
Congresso Nacional está convocado para as 19 horas de hoje,
O SR. JOS!;: SARNEY (ARENA- MA}- Mas, Excelência,
estou dentro do meu tempo para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Perfeitamente. Se
V. Ex• não puder abreviar as suas considerações, transforircmos ou
cancelaremos a Sessilo do Congresso Nacional.
O SR. JOS!t SARNEY (ARENA- MA}- Sr. Presidente, cs·
teu tentando ser muito breve, num assunto que mereceria uma cxten·
são muito maior,

Mas, Sr, Presidente, esse artigo foi tirado da legislação francesa,
igualzinho, e colocado no projeto inicial dos Senadores Nelson Car·
neiro c Accioly Filho, E esse artigo, justamente, dizia que, para a
argUição da scparaçilo litigiosa, teríamos que invocar motivo
desonesto, desonroso ou ilícito de um dos cônjuges. Ora, comcçâva·
mos a achar que um dos cônjuges teria praticado um ato desonroso,
imoral ou illcito; jâ saía divorciado, separado, para casar de novo,
com essa pcchn, que era inevitável.
Felizmente, verifiquei que a Comissilo aceitou algumas pondera·
çõcs que fiz, mas, por outro lado, Sr. Presidente, ainda colocou uma
cxpressilo com que eu, absolutamente nilo concordo.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Qual é o artigo?
O SR. JOS!t SARNEY (ARENA - MA) - 1:: o artigo 5•,
porque mantém o mesmo espirita do Código Francês, que vou dizer
que não se aplica à família brasileira. 1:: quando diz:
"Imputar ao outro procedimento desonroso ou
qualquer ato que importe cm grave violação dos deveres do
casamento e torne insuportável a vida em comum."
Acho que essa redundância de se falar cm procedimento
desonroso, evidentemente, não pode constar numa lei que queira
dar base sólida a uma família que se vai constituir,
Mas, por que na França se fazia assim, Sr. Presidente? Porque a
França não tinha a tradiçilo c sabem muito bem disso os Senadores
Nelson Carneiro e Accioly Filho do divórcio por mútuo consenti·
menta. Na França não se podia estabelecer o divórcio, até 1976, ano
passado, senão litigiosamente. E o que aconteceu? Aconteceu que na
França passou a se fazer a maior das farsas judiciárias- c o Senador
Nelson Carneiro sabe disso - através de todos os tempos. O juiz
simulava, as partes simulavam; era a mulher que acusava o marido
de um ato illcito, indecoroso, porque a lei exigia. O juiz estava
sabendo que aquilo era mentira e consentia, para dar o divórcio,
apenas para consagrar uma coisa que a legislação dizia que devia ser
assim, Eles não conheciam o divórcio por mútuo consentimento. Já
no caso brasileiro, existe longa tradição de se conceder a separação
por mútuo consentimento; temos o desquite desde 1916, e toda aquela tradição de separação que a nossa Legislação vinha acomodando,
ao longo do tempo. E no fundo, Sr. Presidente, devemos considerar,
saber que bastaria que a lei que estamos votando colocasse qualquer
maneira de os cônjuges provarem que era insuportável a vida em
comüm, e aí dar-se-ia a separação, Nilo precisa que a lei exija a
alegação de um ato desonroso, porque nós estaremos estimulando,
através da própria lei, aquilo que devemos condenar, que é justamente que as brigus de famllia permaneçam nos autos, que extrapolem c mergulhem na vida dos filhos c levem para frente, já -já
que nós vamos ter possibilidade agora de construir uma nova fa·
mllia,- uma pecha que, evidentemente, terá repercussão, dentro da
nova famllia, em relação aos seus próprios filhos, Assim, acredito
que o que nós estamos fazendo toda vez que invocamos cm texto
legal procurando discriminar as causas da separação, é apenas uma
astúCia de racionalização, porque o que existe, na realidade, é uma
única coisu: a sociedade conjugal chegou n um grau insuportável c
dentro desse gruu insurortúvcl i: lmpossívc:l a vidu c:m comum.
O Sr. Heitor Dlus (ARENA - BA} aparte?

Permite V. Ex• um
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O SR. JOS!t SARNEY (ARENA - MA) - O resto é uma
astúcia racional que se está fazendo, ou que se pode fazer, para levar
a uma mesma conclusilo.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ}- V. Ex• permite um
aparte? (Assentimento do orador.} Apenas para dizer que a
Comissão aceitou muitas das sugestões de V. Ex• que silo da maior
relevância, inclusive retirou do projeto qualquer expressão de
"cônjuge culpado" c de "cônjuge inocente", Aceitamos as pondera·
çõcs e, por isso mesmo, cxclufmos essas expressões. Era uma
reivindicação de V, Ex• da maior relevância c que a Comissão entcn·
deu de aceitar cm todos os artigos que tratam do assunto.
·
O SR. JOSE SARNEY (ARENA - MA) - Muito obrigado,
nobre Senador.
Não estou absolutamente procurando questionar o que foi certo
ou errado, discutido na Comissão. Estou defendendo um ponto de
vista que, realmente, se coloca dentro da visão com que achei que
deverlamos formular a regulamentação do divórcio.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. JOS!t SARNEY (ARENA- MA)- Com muita honra.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- V, Ex•, evidentemente,
expõe o seu ponto de vista. O ilustre Senador Nelson Carneiro acaba
de demonstrar que a Comissão acolheu algumas de suas emendas
por considerá-las absolutamente procedentes, Mas, permita-me
V, Ex• focalizar um ponto: é que V, Ex• se mostra tão restritivo cm
determinados aspectos do projeto, quanto elementos da mais alta
projcção jurídica no País e absolutamente antidivorcistas, o que vale
dizer insuspeitos também para apreciar o projeto.
O SR. JOS!t SARNEY (ARENA antidivorcista, pelo contrário,

MA) -

Não sou

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Refiro-me a outros
elementos que achavam que o projeto deveria ser mais discrimina·
tivo em relação às causas do divórcio. O projeto não fez isso, Eram
apenas estas as ponderações qac queria fazer a V. Ex•, admitindo as
suas considerações a respeito do assunto.
O SR. JOSE SARNEY (ARENA - MA} - Sr. Presidente,
vou procurar atender à Mesa no sentido de concluir as minhas
considerações.
Na realidade, o projeto que apresentei era um projeto que tinha
uma certa unidade. Estou discutindo agora alguns pontos do
substitutivo aprovado pela Comissão, muito embora deva declarar
que mantenho o ponto de vista de que nós devíamos fazer esta lei,
colocando-a dentro do Código Civil e do Código de Processo Civil,
porque temos mesmo alguns exemplos. A respeito disso, tive
oportunidade de lembrar-me de que na própria Lei de Alimentos, de
autoria do nobre Senador Nelson Carneiro, que colaborou bastante
na sua elaboração, a lei diz uma coisa e o Código de Processo Civil
diz outra, Há um conflito sobre as penas da inadimplência que mos·
Iram os riscos de se realmente fazer leis autônomas, quando pode·
riamos fazê-las dentro do Código Civil e do Código de Processo
Civil.
Mas isso já foi um assunto vencido que estou rcprisando para
manter o meu ponto de vista.
Sr. Presidente, outra observação: diz o§ I• do art. 5•:
"A separação judicial pode também ser pedida se um
dos cônjuges provur ruptura da vida cm comum há mais de
cinco nnos consecutivos."
,
Sr. Presidente, pedirei a um Ocputndo que apresente emenda a
este dispositivo, pois vejo nele um óbice, um desestimulo à reconcilia·
ç~o. porque o casal, só ele, através de sua vida cm comum, dois, três
ou quatro· meses, interromperia o prazo ncccssârio de cinco anos
para, realmente, alcançar o que a lei pede. Logo, poderíamos colocar
nqui que fosse com intcrstlcio, em vez de consecutivo, com intcrstfcio
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de alguns meses, para que nós nilo desestimulássemos as tentativas
de rcconciliuçilo. Era um dos pontos que também acho que devemos
modificar nu lei que está no anteprojeto.
Também nu separação judicial discordei bastante a respeito de
liberalizarmos mais u funçuo do juiz em relação nos filhos. Encarei,
inclusive, Sr. Presidente, o projeto cm relaçuo à capacidade, no
sentido de não ser feito novo casamento sem que o cônjuge provasse
que foi capaz de manter as obrigações no primeiro casamento. Aqui,
o projeto fala só nas obrigações da separação. Ora, o de que nós
precisamos realmente é criar dificuldades, para no caso da irresponsabilidade da constituição da famOia. O que nós não podemos
fazer i: que uma pessoa que não tenha tido condições de manter a sua
primeira famnia, que nilo teve condições pura cumprir com os
deveres do primeiro casamento, como alimentação, educação dos lilhos, que ele fique com a porta aberta para contrair novos
matrimónios e continuar a colocar novas pessoas no mundo com
absoluta irresponsabilidade, jú que não foi capaz de, sob esse ponto
de vista, cumprir com as suas obrigações do primeiro casamento.
Também era outro sentido que nós colocamos no projeto. O que nós
desejávamos era que o projeto fosse mais expl!cito em relação de
igualdade entre o homem c mulher. O projeto cstã ainda cheio.
daquela tradição do nosso código, muito voltado para o Direito
francês e o italiano, dos quais grande parte foi recolhida para a
elaboração do projeto que estamos votando. Mas, sabem V. Ex•s,
como disse, como é difícil tratar-se de Direito de Família, de um pais
para outro. Por exemplo, a lei belga diz que só a mulher pode
cometer adultério, o homem não, E a única maneira que hâ de
separação, que a lei belga hoje adotu, é quando o marido traz a
concubina para dentro de casa e, como conseqüência, a mulher tem
direito de requerer o divórcio. Para que vejam V. Ex•s as distorções
quando se pensa em transferir a legislação sobre Direito da Famflia
de um pais pura outro. Lembremo-nos também que a Inglaterra,
com sua ionga tradição, sô em 1971 admitiu o divórcio por mútuo
conser.1mento.
Assim, quero declarar à Casa que não é da minha intenção retardar de maneira nenhuma a regulamentação da Lei do Divórcio c
aceitei o apelo que me foi feito pelos nossos eminentes colegas, na
certeza de que, ncrirando esse apelo, eu não estaria transigindo com
os pontos de vista que ru acho que tenho, por dever de consciência,
r;.~~;lr "":o ..... nuis deo::ta C.,,,_., pura que fique registrada esta minha posi·
ção.
Outr~ C•

isa que também lixei no meu projeto foi com relação

A Comissão nilo aceitou entrar no exame de problemas relativos
aos filhos, achando que a lei deveria rcstringir•se exclusivamente à
regulamentação da Lei do Divórcio. Mas acho, Sr. Presidente, que
temos que acabar, nu legislação brasileira, com a adjetivnçilo de filhos, filhos ilegítimos, filhos adultcrinos, filhos incestuosos, enfim,
filho i: filho, e nesse sentido a legislação brasileira deve ser realmente
modificada, deve ser avançada dentro desse aspecto.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Mas jâ foi liberal nesse
particular.
O SR. JOSF.: SARNEY (ARENA - MA) - Por outro lado,
Sr. Presidente, procurei examinar o problema do !ilho adotivo.
O nobre Senador Nelson Carneiro lembrou que o ponto de vista
prevalecente nu Comissão foi o de que não se deveria desestimular a
adoçilo, Acho que, absolutamente, não poderíamos desestimulá-la,
porque a lei diz que só se pode realmente fazer a legitimação adotiva
após anos de casados c que não tenham filhos. E o que acontece? Um
cusal, que nüo teve !ilhes, adotn uma criança c resolve criâ-la dentro
da famllia, com us relações de pai para filho - e até a Legislação
brasileira hoje jâ udmitc que essa adoção possa ser feita a partir da
gestuçilo, de tal maneira vem avançando o Dircilo nesse sentido - c,
depois de cinco unos, utê mesmo pela presença de um filho adotivo
dentro de casa, por efeitos psicológicos, a mulher que, até entila, nilo
tinha concebida vem u conceber c, u partir desse instante, aquela
criança que licou dentro de sutt ct\Sil c lhe possibilitou ser mile'passa
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a ser um filho de segunda categoria, c a lei lhe reduz a participação
no patrimônio.
Acho que, quando se fala cm Direitas Humanas, isso seria
explorar um ser humano. Um casal que, ao ndotar, estava apenas
procurando pegar uma criança c explorá-la, pois, desde o momento
em que a esposa passasse a ter filhos, aquela criança deixaria de ter
as raízes sentimentais que vinha tendo e que foi o motivo pelo qual a
mãe passou mesmo a constituir uma prole.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Permite um aparte? (Assentimento do orador.) A expressão filhos adotivos ni!o incluía
apenas os filhos resultantes da legitimaÇ'àO adotiva, mas os da sim·
plcs adoção. Então, entendeu a Comissão que seria um desestimulo a
esses casais que, tendo filhos, adotam crianças, parque suscitaria, logo, uma rcação da parte da família ...
O Sr. Heitor Dto (ARENA- BA)- Os próprios filhos.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Os próprios filhos. A
certa altura da vida, já mais ou menos criados os filhos, o casal,
ndota crianças. Ora, a adoção dessas crianças iria criar um problema
com os til hos do casal e com as famílias dos filhos. De modo que foi
esse o motivo. Evidentemente que na Câmara pode ser feita esta
distinção entre os filhos da legitimação adotiva c os filhos adotivos
de casais que já tenham filhos.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Sr. Presidente,
não vou me estender sobre o direito da ndoçi!o, porque o que
procurei fixar no projeto era justamente essa parte. Mas, para
finalizar, desejo, sem dúvida, ressaltar o cspfrito do Senado, esse cspf·
rito de compreensão, de tal modo que uma lei, que importa em tantas posições divergentes, possa sair desta Casa da melhor maneira.
Agradeço até à Comissão ter aceito algumas idéias, mas, no
bojo da filosofia com que encarei que deveria ser a regulamentação
da Lei do Divórcio, confesso à Casa que o projeto não me agrada. E
nisto nilo hú nenhum demérito para nenhum daqueles que foram
elaboradores do projeto, porque estamos aqui justamente para esse
fato de cada um contribuir com sua parcela para a legislação brasileira. E, nesse sentido, vou continuar a defender, enquanto for
parlamentar, a limpeza do nosso Código Civil c do nosso Direito de
Família desses resquícios que procuram adjetivar situações que
absolutamente nilo podem ser adjetivadas. E que fique nos Anais que
ao se votar a Lei do Divórcio, o meu objetivo, ao agir dessa
maneira, foi pensando na nova familia que se vai constituir c que
deverá ter todos os direitos e garantias da famllia que foi dissolvida.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Nilo havendo mais
quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como definitivamente
aprovada nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados,

ea seguinte o projeto aprovado:
Redaçilo do vencido, para o l• turno regimental, oo
Projeto de Lei do Senado n• 156, de 1977, que regula os casos
de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus
efeitos e respectivos processos, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A separação judicial, a dissolução do casamento, ou a
ccssaçuo de seus efeitos civis, de que trata a Emenda Constitucional
n• 9, de 28 de junho de 1977, ocorrerão nos casos c segundo a forma
que esta Lei regula.
CAPITULO 1
Da Dl&•oluçilo da Sociedade Conjugal
Art. 2• A Sociedade conjugal termina:
I- pela morte de um dos cônjuges;
II- pela nulidade ou anulação do casamento;
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III- pela separação judicial;
IV- pelo divórcio.
Parágrafo único. O casamento válido somente se dissolve pela
morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio.

SEÇi\0 I
Dos Casos e Efeitos da Separação J udlclal
Art. 3• A separação judicial põe termo aos deveres de coabita·
ção, fidelidade reciproca e ao regime matrimonial de bens, como se o
casamento fosse dissolvido.
I• O procedimento judicial da separação caberá somente nos
cônjuges, c, no caso de incapacidade, serão representados por c.ura·
dor, ascendente ou irmão.
§ 2• O Juiz deverá promover todos os meios para que as partes
se reconciliem ou transijam, ouvindo pessoal e separadamente cada
uma delas antes de reuni-las em sua presença.
§ 3• Após a fase prevista no parágrafo anterior, se os cônjuges
o pedirem, os advogados devem ser chamados a assistir e a participar
dos entendimentos.
Art. 4• Dar-se·á a separação judicial por mútuo consenti·
menta dos cônjuges, se forem casados há mais de 2 (dois) anos, ma·
nifestado perante o Juiz e devidamente homologado,
Art. S• A separação judicial pode ser pedida por um só dos
cônjuges quando imputar ao outro procedimento desonroso ou
qualquer ato que importe em grave violação dos deveres do
casamento e tornem insuportável a vida em comum.
§ 1• A separação judicial pode, também, ser pedida se um dos
cônjuges provar a ruptura da vida em comum há mais de 5 (cinco)
anos consecutivos, e a impossibilidade de sua reconstituição.
2• O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o
outro estiver acometido de grave doença mental ou moléstia con·
tagiosa, manifestada após o casamento, que torne impossível a con·
tinuação da vida em comum, desde que, após uma duração de 5
(cinco) anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura im·
provável.
§ 3• Nos casos dos parágrafos anteriores, reverterão ao
cônjuge que não houver pedido a separação judicial, os remanes·
centos dos bens que levou para o casamento, e, se o regime de bens
adotado o permitir, também a menção nos adquiridos na constância
da sociedade conjugal.
Art. 6• Nos casos dos§§ I• e 2• do urtigo anterior, a separação
judicial poderá ser negada, se constituir, respectivamente, causa de
agravamento das condições pessoais ou da doença do outro cônjuge,
ou determinar, em qualquer caso, conseqUências morais de excep·
cionnl gravidade para os filhos menores.
Art. 7• A separação judicial importará na separação de corpos
e na de bens.
§ I• A separação de corpos poderá ser determinada como me·
di da cautelar (art. 796 do CPC).
§ 2• A separação de bens poderá ser feita mediante proposta
dos cônjuges e homologada pelo Juiz ou por este decidida, mas
sempre na sentença do mérito.
Art. 8• A sentença que julgar a separação judicial produz seus
efeitos à data de seu trânsito em julgado, ou à da decisão que tiver
concedido separação cautelar.
SEÇÃO II
Da Protcçilo do Pessoa dos Filhos
Art. 9• No caso de dissolução da sociedade conjugal pela sopa·
ruçào judicial consensual (art. 4•), observar-se·á o que os cônjuges
acordarem sobre u guarda dos filhos.
Art. IO, Na separação judicial fundada no raput do art. 5•, os
filhos menores ficuruo com o cônjuge que u ela não houver dada
causa,

§ I• Se pela sepuruçi\o judicial forem responsáveis ambos os
cônjuges, os filhos menores ficarão cm poder da mile, salvo se o Juiz

verificar que tal solução possa advir prejulzo de ordem moral para
eles.
§ 2• Verificado que não devem os filhos permanecer cm poder
da mãe nem do pai, deferirá o Juiz a sua guarda a pessoa notaria·
mente idónea da fnmllia de qualquer dos cônjuges.
Art. 11. Quando a separação judicial ocorrer com fundamento
no§ I• do art. 5•, os filhos ficarão cm poder do cônjuge em cuja com·
panbia estavam durante o tempo de ruptura da vida cm comum.
Art. 12. Na separação judicial fundada no§ 2• do art. 5• o Juiz
deferirá a entrega dos filhos ao cônjuge que estiver em condições de
assumir, normalmente, a responsabilidade de sua guarda c educação.

Arl. 13 Se houver motivos graves, poderá o Juiz, em qualquer
caso, a bem dos filhos, regular por maneira diferente da estabelecida
nos artigos anteriores a situação deles com os pais.
Art. 14. No caso de anulação do casamento, havendo filhos co·
muns, observar-se·á o disposto nos arts. 10 e 13.
Parágrafo único. Ainda que nenhum dos cônjuges esteja de
boa fé ao contrair o casamento, seus efeitos civis aproveitarão aos
filhos comuns.
Arl. IS. Os pais, em cuja guarda não estejam os filhos, po·
derão visitá-los e té·los em sua companhia, segundo fixar o Juiz, bem
como fiscalizar sua manutenção e educação.
Art. 16. As disposições relativas à guarda e à prestação de
alimentos aos filhos menores estendem-se aos filhos maiores inválidos.
SEÇÃO III
Do Uso do Nome
Art. 17. Vencida na açào de sepernçào judicial (art. S• caput),
voltará a mulher a usar o nome de solteira.
§ I• Aplica-se, ainda, o disposto neste artigo, quando é da
mulher a iniciativa da separação judicial com fundamento nos§§ I' e
2• do art. s•
§ 2• Nos demais casos de separação judicial, caberá à mulher,
se tiver filhos, a opção pela conservação do nome de casada.
Art. 18. Vencedora na açào de separação judicial (nrt, S•
capur), poderá a mulher renunciar, a qualquer momento, ao direito
de usar o nome do marido.
SEÇÃOIV
Dos Alimentos
Art. 19. O cônjuge responsável pela separação judicial prcs·
tará no outro, se dela necessitar, a pensão alimentlcia fixada pelo juiz.
Art. 20. Para manutenção dos filhos, os cônjuges, separados
judicialmente, contribuirão na proporção de seus recursos.
Art. 21. Para assegurar o pagamento da pensão alimentlcia, o
juiz poderá determinar a constituição de garantia real ou fidcjussória.
§ I• Se o cônjuge credor preferir, o juiz poderá determinar que
a pensão consista no usufruto de determinados bens do cônjuge
devedor.
§ 2• Aplica-se, também, o disposto no parágrafo anterior, se o
cônjuge credor justificar a possibilidade do não recebimento regular
da pensão.
Art. 22. Salvo decisão judicial, as prestações alimentlcias, de
qualquer natureza, serão corrigidas monetariamente na forma dos ln·
dices de atualização das Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacionai-ORTN.
Parágrafo único. No caso do nilo pagamento das referidas
prestações no vencimento, o devedor responderá, ainda, por custas e
honorários de advogado apurados simultaneamente.
Art. 23. A obrigação de prestar alimentos transmite-se nos her·
dciros do devedor, nu forma do urt. 1.796 do Código Civil,
CAPITULO 11
Do Divórcio
Art. 24. O divórcio põe termo no casamento c aos seus efeitos
civis.
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CAPITULO IV
Art. 25. A conversão cm divórcio da separação judicial dos
cônjuges, existente há mais de três anos, contada da data da decisuo
Das Disposições Finais e Transitórias
ou da que concedeu a medida cautelar correspondente (nrt. 8•), será
Art.
39.
No
caso de separação de fato, com inicio anterior a 28
decretada por sentença, da qual nilo constará referência à causa que
de junho de 1977, e desde que completados 5 (cinco) anos, poderá ser
a determinou.
promovida nçilo de divórcio, na qual se deverão provar o decurso do
Art. 26. No caso de divórcio resultante da separação prevista
tempo da separação e a sua causa.
nos§§ ,, c 2• do art. s•, o cônjuge que teve a iniciativa da separação
§ I• O divórcio, com base neste artigo, só poderá ser fundado
continuará com o dever de assistência ao outro. (Código Civil- art.
nas mesmas causas previstas nos artigos 3• e 5• e seus parágrafos.
231, n• III).
§ 2• No divórcio consensual, o procedimento adotndo será o
Art. 27. O divórcio não modificará os direitos e deveres dos
previsto nos artigos 1.120 a 1.124 do Código de Processo Civil,
pais em relaçuo aos filhos.
observadas, ainda, as seguintes normas:
Parãgrnfo único, O novo casamento de qualquer dos pais ou
I. a petição conterá a indicação dos meios probatórios da
de ambos também não importará restrição a esses direitos c deveres.
Ar!. 28. Os alimentos devidos pelos pais e fixados na sentença separação de fato, e será instrulda com a prova documental já
de separação poderão ser alterados a qualquer tempo.
existente;
11. a petição fixará o valor da pensão do cônjuge que dela
Art. 29. O novo casamento do cônjuge credor da pensão extin·
necessitar sua manutenção, c indicará as garantias para o
guirá a obrigação do cônjuge devedor.
Art. 30. Se o cônjuge devedor da pensão vier a casar-se, o cumprimento da obrigação assumida:
lll. se houver prova testemunhal, ela será traduzida na audiên·
novo casamento não alterará sua obrigação.
cia de retificação do pedido de divórcio a qual será obrigatoriamente
Art. 31. Não se decretará o divórcio se ainda não houver sen· .
realizada.
tença definitiva de separação judicial, ou se esta não tiver decidido
lV. a partilha dos bens deverá ser homologada pela sentença
sobre a partilha dos bens.
do divórcio.
Art. 32. A sentença definitiva do divórcio produzirá efeitos
§ 3• Nos demais casos, adotar-se·â o procedimento ordinário.
depois de registrada no Registro Pilblico competente,
Art. 40. As causas de desquite em curso na data da vigência
Art. 33. Se os cônjuges divorciados quiserem restabelecer a desta Lei, tanto as que se processam pelo procedimento especial
quanto as de procedimento ordinário, passam automaticamente a
união conjugal só poderão fazê-lo mediante novo casamento.
visar à separação judicial.
Art. 41. As sentenças já pr"feridas em causas de desquite são
CA P!TU LO lll
equiparadas, para os efeitos desta Lei, às de separação judicial.
Do Processo
Ar!. 42. Se, na sentnnça do desquite, não tiver sido homologada ou decidida a partilha dos bens, ou quando esta não tenha sido
Art. 34. A separação judicial consensual se furâ pelo procedi·
feita posteriormente, a decisão de conversão disporã sobre ela.
mento previsto nos arts. 1.120 e 1.124 do Código de Processo Civil, e
Art. 43. Contnr·se·â o prazo de separação judicial a partir da
as demais pelo procedimento ordinário.
data em que, por decisão judicial proferida em qualquer processo,
§ 1• A petição será tambí:m assinada pelos advogados das
mesmo nos de jurisdição voluntária, for determinada ou presumida a
partes ou pelo advogado escolhido de comum acordo.
separação dos cônjuges.
§ 2• O juiz pode recusar a homologação e não decretar a seArt. 44. Quando o casamento se seguir a uma comunhão de
paraçiio judicial, se comprovar que a convenção não preserva sufivida entre os nubentes, existente antes de 28 de junho de 1977, que
cientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges.
haja perdurado por 10 (dez) anos consecutivos ou da qual tenha
§ 3• Se os cônjuges não puderem ou não souberem assinar, é
resultado filhos, o regime matrimonial de bens serâ estabelecido
lícito que outrem o faça o rogo deles,
livremente, nilo se lhe aplicando o disposto no artigo 258, parágrafo
§ 4• As assinaturas, quando não lançadas na presença do Juiz,
único, n• ll, do Código Civil.
serão, obrigatoriamente, reconhecidas por tabelião.
Art. 45. Seja qual for a causa da separação judicial, c o modo
Art. 35. A conversão da separação judicial em divórcio será como esta se faça, ô permitido aos cônjuges restabelecer a todo o
feita mediante pedido de qualquer dos cônjuges.
tempo a sociedade conjugal, nos termos em que fora constituída,
Parágrafo único. O pedido será apcnsado nos autos da se· contanto que o façam mediante requerimento nos autos da açilo de
paraçilojudicial. (art. 47.)
separação.
Art. 36. Do pedid~ referido no artigo anterior, será citado o
Parágrafo único. A reconciliação cm nada prejudicará os direioutro cônjuge, em cuja resposta não caberá rcconvençilo.
tos de terceiros, adquiridos antes e durante a separação, seja qual for
Parágrafo único. A contestação só pode fundar-se cm:
o regime de bens.
I - falta de decurso do prazo de 3 (três) anos de separação judi·
Ar!. 46. Se os autos do desquite ou os da separação judicial
cial:
tiverem sido extraviados, ou se encontrarem em outra circunscrição
l l - descumprimento das obrigações assumidas pelo roque· judiciária, o pedido de conversão em divórcio será instruido com a
rente na separação,
certidão da sentença, ou da sua averbação no assento de casamento.
Art. 37. O juiz conhecerá dirctamentc do pedido, quando nilo
Art. 47. Aplica-se o disposto no artigo anterior, quando a
houver contestnçilo ou necessidade de produzir prova em audii:ncin, mulher desquitada tiver domicnio diverso daquele cm que se julgou o
desquite.
'proferirá sentença dentro em lO (dez) dias.
§ I• A sentença limitar-sc·á 1l convcrsuo da scpurnçilo cm di·
Art. 48. Os §§ 5• c 6• do art. 7• da Lei de Introdução ao
•órcio, que não poderá ser negada, salvo se provada qualquer das hi· Código Civil pttSsllm a vigorar com a seguinte redução:
•óteses previstas no parágrafo único do urtigo anterior.
11
§ 2• A improcedônciu do pedido de conversão nilo impede que
Art. 79 , ........... , . , . , . , . , , , , .. , , , , .. , , , , . , .
·mesmo cônjuge o renove, desde que satisfeita a condição anterior·
§ 5• O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro,
ientc descumprida.
pode mediante expressa unuência de seu cónjugc, requerer no
Art. 38. No capitulo III do Titulo II do Livro IV do Código de
Juiz, no uto de entregu do decreto de nnturulizução, se
recesso Civil, us expressões ''dcsquit~ por mútuo consentimento'\
npostile no mesmo u adoção do regime de comunhuo parcial
desquite" e "desquite litigioso" silo substituldas por "sepnraçilo
de bens, respeitados os direitos de terceiros e dudu cstu
1nsensuul 11 e Hsepuruçilo judiciul''.
udoçUo uo compt:tentc reu:istro,

I
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§ 6• O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou
ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no
Brasil, depois de 3 (três) anos da data da sentença, salvo se
esta tiver sido antecedida de separação judicial por igual
prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato
com obediência às condições estabelecidas para cncncia das
scntcncas estrangeiras no Brasil.''

Art. SI. O n• I do art. 100, o n• 11 do nrt. 155 e o§ 2• do
art. 733 do Código de Processo Civil passam a vigorar com a se·
guinte redução:
"Art. 100.
I - da residência da mulher, para a ação de separação
dos cônjuges e a conversão desta em divórcio, e para a anula·
ção de casamento.
Art. 155.
11 - que dizem respeito a casamento, filiação, separação
dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e
guarda de menores."
"Art. 733. •
§ 2•. O cumprimento da pena não exime o devedor do
pagamento das prestações vencidas e vincendns.''

Art. 49. Silo introduzidas no Código Civil as alterações se·
guintes:

I

1

I) "Art. 12.
I - os nascimentos, casamentos, separações judiciais,
divórcios c óbitos.:'
2) "Art. 180.
V - certidão de óbito do cônjuge falecido, da anulação
do casamento anterior ou do registro da sentença de divór·
cio."
3) "Art. 186. discordando eles entre si, prevalecerá a
vontade paterna, ou, sendo o casal separado, divorciado ou
tiver sido o seu casamento anulado, a vontade do cônjuge,
com quem estiverem os filhos."
4) "Art. 195.
Vil -o regime do casamento, com a declaração da data
e do cartório em cujas notas foi passada a escritura
antenupcial, quando o regime não for o de comunhão par·
cial, ou o legal estabelecido no Titulo III deste livro, para
outros casamentos,"
5) "Art. 240. A mulher, com o casamento, assume a
condição de companheira, consorte e colaboradora do
marido nos encargos de famflia, cumprindo-lhe velar pela
direção material e moral desta.
Parágrafo único. A mulher poderá acrescer aos seus, os
apelidos do marido.'.'
6) "Art. 248.
Vlll- propor a separação judicial e o divórcio.''
7) "Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo nula,
vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime de co·
munhão parcial.''
8) "Art.267.
IIl -pela separação judicial;
IV- pelo divórcio.''
9) "Art. 1.611. Ã falta de descendentes ou ascendentes
será deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente, se, ao
tempo da morte do outro não estava dissolvida a sociedade
conjugal."
Art. 50. A Lei n• 883, de 21 de outubro de 1949, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
I) "Art. I•
Parágrafo único. Ainda na vtgencta do casamento,
qualquer dos cônjuges poderá reconhecer o filho havido fora
do matrimónio, em testamento cerrado, aprovado antes ou
depois do nascimento do filho, e, nessa parte, irrevogável.''
2) "Art. 2•. Qualquer que seja a natureza da filiação, o
direito à herança será reconhecido em igualdade de condi·
ções.''
3) "Art.4•
Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal do
que foi condenado a prestar nlimentos, quem os obteve não
precisa propor açilo de investigação para ser reconhecido, cu·
bcndo, porém, nos interessados o direito de impugnar a filia·
çilo.''
4) "Art. 9•. O lilho havido fora do casamento c
reconhecido pode ser privado da herança nos cusos dos
urts. 1.595 c 1.744 do Código Civil.''
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Art. 52. A presente Lei entra em vigor na data de sua publica·
ção.
Art. 53. Revogam-se os arts. 315 a 328 e o§ 1• do art. 1.605 do
Código Civil e as demais disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a mesa, re·
dação final do Projeto de Resolução n• 78, de 1977, aprovado na
Ordem do Dia da presente sessão e que, nos termos do parágrafo
único do art. 355 do Regimento Interno, se nilo houver objeção do
Plenário, será lida pelo Sr. !•-Secretário. (Pausa.)

1:. lida a seguinte
PARECER N• 789, DE 1977
Da Comissão de Redado
Redação final do Projeto de Resolução n• 78, de 1977.
Relator: Senador Vlrgfllo Távora
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n• 78, de 1977, que autoriza a Fundação Faculdade de Agronomia
Luiz Meneghel, do Município de Bandeirantes (PR) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 13.000.000,00 (treze milhões de
cruzeiros).
Sala das Comissões, 13 de outubro de 1977.- Adalberto Sena,
Presidente- Vlrgnto Távora, Relator -Dirceu Cardoso- Helvidlo
Nunes.
ANEXO AO PARECER N•789, DE 1977
Redaçio final do Projeto de Resolução n• 78, de 1977
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VIII, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1977

Autoriza a Fundação Faculdade de Acronomla Lulz
Meneghel, do Mutllciplo de Bandeirantes, Estado do Paraná, a
contratar operação de crédito no valor de CrS 13.000.000,00
(treze milhões de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I• 1:. a Fundação Faculdade de Agronomia Luiz
Meneghel, do Municlpio de Bandeirantes, Estado do Paraná, auto·
rizada, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de
1976, do Senudo Federal, a contratar uma operação de crédito, no
valor de Cr.S 13.000.000,00 (treze milhões de cruzeiros), junto à
Caixa Económico Federal, por conta do Fundo de Apoio no Desen·
volvimcnto Social - FAS - destinada no financiamento dn
amplinçilo da c~trutura flsicu dn Faculdnde e du nquisiçilo de equi·
pnmentos.
Art. 2o Estu Resolução entru cm vigor na dnta de sun
pubiicuçilo.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A redaçilo linal
lida vai à publicação.
Sobre u mesa, requerimento que será lido pelo Sr, l•·Sccrctãrio.
~lido c aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 407, DE 1977
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn·
sa de publicação, pura imediata discussão c votação, aa redução final
do Projeto de Resolução n• 78, de 1977,
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1977.- Renato Franco.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides) - Aprovado o re·
qucrimcnto, passa-se à imediata apreciação da rcdaçi!o final do ?ro·
jcto de Resolução n• 78, de 1977, anteriormente lida,
Em discussão a rcdaçilo final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti•! a, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada,
A matéria vai à promulgação,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há orador inscrito.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente e Srs.
Senadores, morreu, no Rio de Janeiro, o Dr. Muniz Freire, em uma
hora em que descansava dos labores de sua espinhosa profissão de
Polícia Federal, atacado cm pleno pátio do Hotel Shcraton por um
marginal c criminoso que o agrediu quando ele descansava dentro de
seu automóvel, depois de uma refeição naquele hotel.
Respondendo à agressão, o Dr. Muniz Freire revidou e prostou
também seu atacante, que, ferido de morte, caiu no mesmo local,
morto.
O Dr. Muiz Freire estava acompanhado de sua esposa, que fi.
cara no salão do hotel, quando ele se retirara para um ligeiro dcs·
canso.
Era ele advogado, descendente de família ilustre de meu Estado,
filho que era do Dr. Anselmo Muniz Freire, ex-promotor de
Cachoeiro do ltapcmirim c neto do ex-Senador da República Dr.
Muniz Freire, ex-Governador do meu Estado, cujo nome hoje é
rememorado na denominação de um dos grandes municlpios do Sul
do Estado.
Ex·estagiârio da ADESG, em Brasília, o Dr. Muniz Freire era
um dos assessores do Desembargador Presidente do Tribunal de
Justiça de Brasilia.
Como seu amigo c admirador, quero, ao falar sobre seu passa·
mcnto, enviar à sua inconsolável esposa o meu profundo pcsnr, cm
nome da Bancada do Espírito Santo, que lamenta e deplora sua
morte tlio trilgica, cobrindo de luto seus companheiros e colegas,
bem corno todos seus amigos, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais haven·
do que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a
ordinária de amanhil a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 2, DE 1977
(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado
n• 306/76)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cúmara n• 2, de
1977 (n• 3.071·8/76, nu Cusa de origem), que decluru feriado nucio·
na! o dia 12 de outubro, tendo
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PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comissões:
- de Constituição e Justiço, pela constitucionalidade e
juridicidade; c
- de Educaçilo e Cultura, favorável,
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO No 306, DE 1976
(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Cúmara n• 2/77)
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 306, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que considera
feriado nacional o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil, tendo
PARECERES, sob n•s 528 e 529, de 1977, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade; e
-de Educação e Cultura, pela prejudicialidade.
-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 374, de 1977, do
Sr. Senador Murilo Paraíso, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do artigo sob o título "A Lei Sesquicentcnâria" de
autoria do Professor Falhares Moreira Reis, publicado no Jomal do
Comércio, referente ao livro "O Poder Legislativo e a Criação dos
Cursos Jurídicos", editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas
desta Casa.

-4Votação, em turno único, do Requerimento n• 381, de 1977, do
Sr. Senador Braga Júnior, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, da notícia publicada no jornal Correio Bra:ll/eme,
edição do dia 5 de outubro de 1977. sob o titulo "Lições de um
Encontro".

-sDiscussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 95,
de 1976 (n• 1.053·Bf75 na Casa de origem), que acrescenta e altera
dispositivos na Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei
n• 5.452, de I• de maio de 1943), tendo
PARECERES, sob n•s 599 c 600, de Í977, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc c, no mérito, pela aprovação; e
- de Legislação Social, favorável, com emenda que apresenta
de n• 1-CLS.

-6Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 9, de 1977, do Sr. Senador Adalberto Sena, que institui o salário
profissional devido aos exerccntes de atividades laborais qualifica·
das, c dá outras providências, tendo

PARECERES, sob n•s 606 c 607, de 1977, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade, e,"quanto ao mérito, pela aprovação;
·- de Legislação Social, contrário,

-7Discussi\o, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 61, de 1971, do Sr. Senador Nelson Carneil·o, que dispõe sobre o
prazo prcscricional para a punibilidade de profissional liberal, por
falta sujeita a processo disciplinar n ser aplicada por órgão competen·
te, tendo
PARECER, sob n• 306, de 1977, da Comissi\o:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade, com emendas que apresenta de n•s 1 e 2-CCJ.
-ft-

Discussilo, em primeiro turno (aprcciaçl\o prelimimlt da
juridicidndc, nos termos do nrt. 29{ do Regimento Interno), do
Projeto de L<i do Senado n• 72, de 1977, do Sr. Senador
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Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a permanência do trabalhador
aposentado no imóvel de propriedade da antiga empresa empregndom, tendo

PARECER,sobn• 711,de !977,daComissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidadc.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - Está encerrada a
sessão.

(Levanta-se à sessão às 19 horas e 25 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO
CARREIRA NA SESSÃO DE 11-10-77 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Tinhamos várias abordagens para hoje, com implicações no
bojo do recado amazónico, mas algo terrível, algo assustador e
atemorizantc nos obriga a pôr de lado os nossos temas g!cbários, e
enfocarprimeiro este outro, que nos assoberba a ponto de nos causar
pânico. Trata-se da violência provocada pelo tráfico e uso de tóxicos,
de drogas e de estupefacientes, que têm trânsito livre cm nossa Pátria, apt:sar da lei tipificar como crime.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a violência provocada pelo tráfico e uso das drogas, acaba de fazer um novo herói. Um novo herói
que faço questão de registrar, sem a moldura do pancgírico, mas na
singeleza dos informes que me cairam às mãos, um novo herói assoma o quadro de honra da nossa Pátria: trata-se de um policial da
molhar estirpe, da melhor formação moral, um policial autêntico na
expressão ampla e categórica do termo, um policial que, pela própria
razão do seu heroismo morreu vítima das balas asscassinas do
comércio de drogas e que, em razão mesmo de sua morte, se afirma
diante de nós porque, lutando contra os traficantes e contra a rede
daqueles que manipulam os entorpecentes, comprovou e atestou que
é um daqueles que não se emiscui, nem pactua, nem aceita propina,
ou suborno das redes que infestam o Brasil, em termos de drogas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o novo herói brasileiro é o
policial Anselmo Jarbas Muniz Freire, 39 anos, Delegado da Polícia
Federal assassinado na madrugada de domingo último, no
estacionamento do Hotel Sheraton, no Rio de Janeiro.
Foi Delegado Regional no Rio Grande do Norte, em 1968:
Delegado do DOPS, em Brasília; Chefe do Serviço de Armamento
da Academia Nacional de Polícia: Professor de Educaçilo Física da
Funda<ào Educacional do Distrito Federal. Orientador Educacional, formado pela Universidade Federal de Goiás.
Natural do Espírito Santo, aqui chegou para integrar a Guarda
Especial de Brasília - GEB, conhecida então, como o "Tenente
Muniz." Condecorado com a Ordem de Águia Aztcca, do México c
a Ordem do Rio Branco, do Governo Brasileiro.
Centenas de Pessoas compareceram ao seu enterro. O silêncio
reinante no cemitério retratava a circunspecção de seus colegas
indignados. Policial exemplar, estimadíssimo pelos colegas c amigos.
Afável e solícito, o Delegado Muniz Freire é mais uma vítima da onda de crimes que assola o País, tendo o tóxico como catalizador.
Ontem, tivemos Ana Lídia, crime ainda impune, ao Indo de
Araceli, no Espírito Santo. Hoje, temos o Crime do Coronel Abdias,
de Claudia Lessin Rodrigues, de Angela Di niz, cm Búzios etc ...
O tóxico Sr. Presidente é denominador comum.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago um subsidio que merece
estudo, debute, interpretação e registro nesta Cnsn.
O subsídio está inserto no Jornal de Brasflla, do dia 4 do corrente, c se lign nu maior intitnidndc com a morte, com o assassínio desse
nobre patriota, o Policial Anselmo Jarbas Muniz Freire.
Dila notícia:
"Sete toneludus de cocufnn, passam unualtnentc pt:lu
Brusi!, sendo que uma pequemo parte é vendida ao mercado
brasileiro pelo preço de lO mil dólares o quilo. Só no primei-
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ro semestre deste ano mais 40 pafses pnssnr~1m n fazer uso da
cocaína. Nos Estados Unidos existem atualmente 600 mil
viciados cm tratamenlo, sendo que quatro milhões e ROO mil
l'azcm uso da droga, que chega a ser vendida no país a 600 mil
dólares o quilo. A ar.rmaçào foi feita ontem pelo Coronel
Ovídio Aparício Mendes, Diretor da Divisão Nacional de
Controle de Drogas da Bolívia, que veio ao Brasil, traçar,
junto com as autoridades brasileiras, um programa de açào
visando combater o trnr.co da cocaína na fronteira entre os
dois países.
A Bolívia produz atualmcntc de 30 a 35 mil toneladas
por ano de folha de coca, sendo que, deste total, 10% silo
para o consumo do próprio povo, que o faz legalmente, os
restantes 90% silo exportados clandestinamente para os
outros países. O Brasil, segundo o Coronel Aparício Mendes,
é rota para o tráfico, mas salientou que pode haver em São
Paulo laboratórios clandestinos para a fabricação da
cocaína."

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ar.rmaçilo nilo é minha; é
de um ilustre membro da polícia boliviana, que confirma uma produção anual de 30 a 35 mil toneladas de folhas de coca, na Bolívia. E ele
mesmo afirma que o Brasil é rota do tráfico de cocaína, c esta cocaína não sai da Bolívia em folhas c sim super, super-refinada,
rcfinadissirna!
Conclui-se, Sr. Presidente, que está faltando, por parte do
Governo brasileiro, uma providência enérgica no sentido de fiscalizar essa fronteira, que se debruça sobre o território boliviano,
porque se provou que os principais usuários da coca c de todo c
qualquer tipo de drogas são, por excelência, os jovens. Logo, o
Governo, ao invés de estar reprimindo nas universidades, ao invés de
estar processando por crime de segurança nacional jovens entusiastas, jovens da melhor pureza, deveria reprimir e até mesmo impe·
dir esse trãr.co porque na mocidade dificilmente se pode ser impuro,
a não ser que se viva à mercê da droga, como hoje tive oportunidade
de constatar o lamento de um funcionário desta casa, que no meu
ombro se debulhava em lágrimas, mercê de uma filha que, desde os
li anos, é uma dependente, e que ele ó obrigado a assisti-la, tomar o
os carros, os veículos, em busca da droga, a r.m de que ela não se suicide ou fique, dentro de um quarto, se batendo como um animal
monstruoso.
O Governo brasileiro deveria se debruçar sobre esse problema
angustiante, que está no debrum, na orla da nossa fronteira com a
Bolívia. A própria autoridade boliviuna vem atê nós, c pede
providências, para que nos acautelemos, para que tomemos todas as
precauções, a fim de evitarmos o vício, porque lá o uso da droga é
feito em outros termos, como o é no Peru: eles mastigam a folha da
coca, para terem uma sensação de saciabilidade estomacal. Para evitar e enganar a fome, o índio boliviano, peruano c equatoriano,
mastiga a folha da coca, mas não a usa nos termos em que nós
usamos, ou seja como fuga.
Ouço o nobre Senador Mauro Bcncvides.
O Sr. Mauro Denevldes (MDB - CE) - Nobre Senador
Evandro Carreira, realmente V. Ex• aborda, com muita oportunidade, o problema dos tóxicos no Brasil. Ainda domingo, também,
tomavu eu conhecimento de uma reportagem, publicada nos grandes
jornais da imprensa brusilcirn, focalizando essa questão e rcclamnndo providências drásticas c urgentes das autoridades competentes.
Lia, igualmente, a notícia de que um companheiro nosso, da
representuçito federal do Estudo do Rio de Janeiro, estava na disposição de coletar assinatums para u formalização de uma Comissão
Pmlamcntur de Inqu~rlto, que se im.:umbiria de promover, com
muita profundidtH.lc, avcri~:~uuçôcs, pura a constatuçào desse
problema de real magnitude c cujo cquacionumentn estli u exigiressas medidas prontas e eficazes. No inicio do pronunciamento de
V, Ex•, houve mcnçuo à impunidade que se registra em algumas
cupituis hrusilciras- c V. Ex• mesmo citou o crime do delegado dn
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Policia Federal, em plena Cidade do Rio de Janeiro. Traria, hoje,
neste aparte ao seu brilhante discurso, o registro de um outro
acontecimento, qtw se verificou c:m Brasi!ia, há cerca de 40 dias, c
que, até hoje, não foi deslindado pelo organismo policial da cidade.
Hoje, pela manhã, recebia eu um telefonema de Fortaleza. De lá, a
família do comerciante Pompeu Braga, que foi trucidado aqui, no
seu apartamento, no Plano Piloto, pedia a minha interferência junto
à Secretaria de Segurança, a fim de que fosse oferecido um roteiro
qualquer parn esse crime, que se verificou cm pleno coração de Brasilia, no Piano Piloto da Capital da República. Por ai veja V. Ex•
como é complexo esse problema que precisa ser encarado com a
maior seriedade, com a maior drusticidade por parte do organismo
policial, no Rio de Janeiro c aqui em Brasília.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Muito
obrigado, nobre Senador Mauro Benevides, V. Ex• tem toda razão.
Precisamos exigir das autoridades brasileiras, somente àquelas que
dispõem do apparatus policial, providências enórgicas, a fim de pôr
termo ao avassalamcnto~ ao espraiar-se dos tóxicos no País.
Se a máquina policial brasileira teve condições de expungir da
face da sociedade brasileira os Srs. Lamarca e Marighe!a, dois
subversivos, e toda a rede de terroristas e subversivos, que ameaça..
vam a tranqUilidade da família brasileira, por que, então, ·essa
máquina nilo se põe a serviço da luta contra os tóxicos, da luta contra os traficantes, na r~pressào ao crime cometido pelas drogas? Por
que, então, essa máquina policial é indiferente? Por que ela se torna
ubülica, tímida, diante do problema das drogas? O que haverá nisso'!
Um acump!iciamento? O que haverá? Corrupção?
Indagamos, desta tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e
exigimos do Governo a mesma energia que aplicou para limpar o
terrorismo e a subversão que nos ameaçavam, que nos desequilibravam. Exigimos que ele aparelhe, que dê condições à máquina policial, que ponha o Exercito Nacional nesta luta contra os tóxicos e
contra as drogas. Porque l~U mesmo, nesta hortt, ao fazer este discurso aqui, já não me sinto com segurança, porque a minha posição
antidrogas e antitóxicos me deixa à mercê dos sicários e dos bandidos que compõem essa rede, essa máfia, responsável pelo tráfico da
droga no Brasil.
Sr. Presidente, faço questão de cotejar a noticia inserta no
Jornal de Bra.rília. Voltando a ela, repito:
"O Brasil. segundo o Coronel Aparício Mendes, é rota
para o tráfico, mas salientou que pode haver cm São Paulo laboratórios clandestinos para a fabricação da cocai na. Sobre
o número de viciados existentes em nosso País, o Dirct~r da
Divbão de Entorpecentes boliviano ficou constrangido do revelar, filiando upc:nas no mercado americano."
Ora, Sr. Presidente, hoje, já sabemos que existem, só em
Brasília, cerca de 100 mil pessoas que fazem uso de vários tipos de
droga, incluindo a maconha.
Podemos, destarte, uvali:.r os dependentes da droga em todo o
Brasil. (;questão de armar uma proporçilo.
"O mercado americano recebe legulmente u coca, pois é
parte de um xarope para a preparação da pepsi-cola e da
cocu-col:l, ... ,.
Sr. Presidente, isto me estarreceu. Aliás, nua o deveria, porque,
no próprio valor semfmtico da expressão Cocu-Cola e Pepsi-Colu,
c:stnva impllcilo o entendimento de qut: havia um adicionamento, em ..
bom insignificante c infinitesimal, da coca, nu fabricação desses refrigerantes. E não é de admirar. porque costumo desentupir pia, nu
minhu cnsu, com uCoca-Coh.\.
Mas, como o brasileiro é um povo que gostn de macuqueur e de
copiar, ele prefere a Coca .. Cola, que é fclh1 na exttrim, ~\os nossos

sucos naturais; uo suco de laranja, no de guara na e 11 todos aqueles
que a nossa noru oferece com ubundfmcía. Preferimos tomar CocnCola, porque tiSsim o ftzer11m ou fazem os Beatles, ou seja ln o que
for.
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Prossigo, Sr. Presidente:
"... dois refrigerantes vendidos no mundo inteiro. A proauc:lo clandestina que chega a 9%, representa 17 toneladas do
cocaína, que é vendida na Bolivia a cinco mil dólares o quilo.
Ao deixar aquele pais, na fronteira para os Estados Unidos,
ela vale 80 mil dólares e dentro do pais ela chega a ser vendida de 200 a 600 mil dólares, isso quando é desdobrada em pequenos pacotes com outra mistura, pois da Bolivia superrefinada e pura.
Destruição
O Coronel Aparício Mendes lembrou que num estudo
realizado por cientistas americanos ficaram provados os
efeitos nocivos da cocaína, ela reduz a inteligência do
homem, anuiu sua vontade e anora seus instintos, seja ela
qual for, convertendo a pessoa em animal. Disse ele que se
uma pessoa possui traumas sexuais, a droga leva o indivíduo
a ter tendências anormais.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, passa então a droga a constituir o patamar, o alicerce de preparação para a subversão e o terrorismo. Antes de combater a subversão e o terrorismo, teríamos que
combater o uso da droga.
Quero aqui fazer um paróntese, porque me estenderei, se o tempo me for pródigo. Quando falo na repressão, quando falo na convocação e na mobilizaçilo de toda a parafernãlia policial, e o Governo inclu,il•e municiando a Policia com equipamento essencial, com
os recursos essenciais, inclusive com verbas capazes de corromper os
integrantes da própria rede de tóxicos, quero referir-me aos recursos
financeiros parn corromper os informantes, os alcagaetcs, a fim de
que a policia possa desbaratar os valhacoutos, as quadrilhas, as
súcias.
Bem u propósito, no meu momento, hã aqui um tópico a respeito do desaparelhamento da policia brasileira, com relação ao controle e à repressão da rede de tóxicos no Brasil, porque, quanto ao
mais, ela é perfeita. Em poucas horas, basta um apito e as universidades recebem cm cada sala um informante para quebrar, para
espancar, para trucidar, mas é incapaz de entrar num "aparelho" de
tóxicos.
Veja bem, Sr. Presidente, é porque o estudante é inofensivo, ele
não faz uso da droga, enquanto o traficante é de alta periculosidade.
Dificilmente alguóm faz trâfico de drogas e não a usa pois, usando-a,
fica à mercê daquelas perturbações neuronais a que se refere a reportagem. Ele se desequilibra e é fácil ir ao assassínio.
O policial espanca com facilidade o estudante porque ele é
inofensivo, a sua capacidade de represália, de retorsão é nenhuma.
Mas o tmficante nilo, e a prova está que eles reagem à mão armada o
vila às últimas conseqaências da violência, matando.
Mas, Sr. Presidente, a policia está desaparelhada c mal remunerada, a ponto de o subsidio que os policiais recebiam, como taxa,
como aditivo de perigo de vida, em decorrência da pericu!osidade,
ter-lhes ~ido retirado. O Governo, na sua sapicntissima orientação,
ao estruturar o modelo econômico brasileiro, o modelo administrativo, o modelo jurídico, comete essas tolices inomináveis.
O Plano de Clussir.caçilo de Cargos cortou o chamado risco policial, que era de 90%, se nilo me engano, que os policiais que lidavam
com esse setor recebiam à guisa de risco policial, pura fazer jus a esta
pcriculosidade, ou seja, enfrentar homens que estilo completamente
perturbados, capazes de ir a exageros inomináveis.
Pois bem, Sr. Presidente, tiraram esse estimulo ao policial que
cuida desse selar, geralmente um especializado, que não espanca estudantes, um policial de categoria, que tem olhos de lince, que tem
nquelu vocaçilo de Arsos pura perceber no olhar, no comportamento, m\ maneira de vestir o indivíduo que integra ou que usa a droga..
Prossigo lendo;
"Demonstrando a preocupação de seu Governo, o Coronel Aparlcio disse que para diminuir u fabricação da coca na
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Bolívia as autoridades estão registrando todos os agricultores
do ramo, visando evitar uma proliferação inadequada.
Sobre a ntuaçào da policia boliviana no combate ao tritr.co de drogas, se ela tnmbém recebia suborno como cm outros

países ..."
Não são palavras minhas, são palavras de S. S• o ilustre policial
ooliviano. O que se admite aí uma presunção jurls ranrum, de que
alguns policiais também recebem suborno e, parece-me, ati:, que já
constitui uma prcsunçãojuris er de jure.
Foi no meu último discurso, pronunciado ontem desta tribuna,
quando pedi que fosse inserto nele uma reportagem do Jornal doBra·
si/, do dia 9, em que há uma declaração de um inquérito onde foram
registrados cento e tantos policiais corruptos, implicados cm rede de
drogas.
1:. justamente por isso, Sr. Presidente, que faço questão de fazer
a apologia deste ilustre policial, o Sr. Anselmo Jarbas Muniz Freire,
porque ele se credencia a esta apologia que fazemos; é um herói,
inegavelmente, porque quando me rer.ro a policiais, não deixo deres·
salvar que dentre eles há muitos e muitos que honram o distintivo. E
este, inegavelmente, era um deles, tanto assim que se sacrificou na
luta e no combate às drogas.
·· ... recebia suborno como cm outros parses, disse ele que a
polícia de seu país via com indiferença esse problema, porque
não tinha consciência do mal que a droga faz às pessoas, mas
que com uma boa campanha de esclarecimento, c ainda o
intercâmbio de conhecimento entre a policia de seu pais e o
Brasil, as coisas tomariam outro rumo."

E aqui, cm parte, ele tem razão. Inegavelmente, esta área onde
prolifera, onde as plantações de cocalna são abundantes, são
justamente as áreas fronteiriças a Mato Grosso, ao Guaporí: c: ao
Acre. Nessas áreas, o nível cultural das populações bolivianas ó
muito baixo.
"Afirmou em sua entrevista que o problema da droga
era muito sério, nào só no seu país, como no mundo inteiro c
que com a ajuda de outros países, citando o Brasil com quem
seu Governo assinará um convênio de cooperação pura o
combate ao trár.co, ele tinha certeza que haverá uma
diminuição muito grande de consumo da droga, "mas acabar
dclinitivamcnte será muito difícil."
Sr. Presidente, o Brasil não pode nem pestanejar neste assunto;
não hú acordo com a droga, não pode haver acordo com a droga. O
problema do Brasil ó fechar a fronteira, e as nossas autoridades
sabem quais são as grandes trilhas, quais são os grandes caminhos
por onde passa, por onde chega, ao Brasil, a cocaína vinda da Boll·
via. Tem que fechar essas barreiras, tem que estabolecer um dique,
porque nós estamos corrompendo a nossa mocidade, Sr. Presidente.
1:. desanimador, é de causar pânico que se chegue à conclusão de
que cerca de 100 mil pessoas em Brasília fazem uso de droga; entre
essas 100 mil, nos temos cerca de 50 mil jovens, Sr. Presidente,
adolescentes entre os lO c os 25 anos, que fazem uso da droga, como
dependente; quando não ó da maconha, ê da cocaína. E o policial
sabe, ele conhece, mas é obrigado a passar de longe. Ele sente o
cheiro, ele sabe quando um grupo de jovens estít fazendo uso da
maconha, mas ele passa de soslaio; por qui:? Porque de nuo tem o
risco de vida. Ela não pode se confrontar com pessoas que, sob o
efeito da drogu, sUo capuzes do assassínio. Ele conhec~:: a
pcriculosidade daquele que está ;\ mercê do estupefaciente. Ele sabe,
t:lc conhece.
1:. preciso que se mobilize tudo, que se aparolhe u policia. Que se
dê a essa policiu especializada em drogas condições de trabalhar, re·
cursos financeiros,
Aqui ~:stivcrum dois deputados, dois congressistas umcrlcanos,
que vieram tratar do assunto. O Congresso americano ~ustou 4
milhões de dôlares, em 26 meses, pesquisando os caminhos da droga
que convergiram pnru os Estados Unidos da Américn do Norte c
-i
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constataram que o Brasil era a grande encruzilhada. E viernm aqui,
l!stiver>lm aqui, e lizerum e:;ta denúncia.
Prossigo:
"Em seu pais a pessoa que for presa por trilr.co de
drogms recebe pena que vai 20 a 25 anos de prisão c ainda
uma multa de 100 a 200 mil pesos, "bem mais rígido que no
Brasil"- ar.rmou, em que a pena varia de três a IS anos- o
que demonstra que a lei boliviana i: tri:s vezes mais dura que a
do Brasil."
Só este ano foram apreendidas nas fronteiras 152 quilos
de cocaína, isso num trabalho realizado só pela policia
boliviana ... "
Quer dizer, é irrisório. De 30 a 35 mil toneladas os bolivianos
consomem apenas lO%; 3 a 3 mil e SOO tonel as ficam na Bolívia e o
resto sai, principalmente pelo Brasil.
t:: irrisório que só a polícia boliviana tenha apreendido 152 quilos, porque a brasileira não apreendeu coisa alguma.
Prosseguindo:
"No convênio assinado entre os dois paíst:S, a Bolívia
pretende manter um intercâmbio de informações, de
experiência, cm que alunos, da Academia de Polícia do Brasil
c Bolívia trocam conhccimcnto!i c fw;am curso nessas academÜI!<t, D!.!ssa forma poderão atuur cm conjunto c com precistlo."

Sr. Presidente, passo, agora, a um outro tópico da notícia:
"ARENISTA GAÚCHO PREVI! EXPLOSÃO DE
VIOLIONCIA
Ao vinoular o tóxico à criminalidade e prever para os
próximos anos uma explosuo de violência no país, dando
lugur ao crime organizado, ... "
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o homem é por natureza dócil: o
homem ê por natureza fratermtl, senão jamais nos teríamos organiza·
do em sociedade, em vida grupal. É precisamente o uso de ingredien·
tcs, de substâncias, que pertubam esse equilíbrio.
fi por isso que nas guerras- jã nas guerras da antigUidade- os
generais, Cl'lstumavam pôr na vanguarda das tropas os criminosos
que estavam habituados ao uso das drogas, que já existiam àquela
época, como o haxixe, por exemplo.
Hoje, lhes asseguro, nenhum marginal, nesta Pátria ou em qual·
quer outra, se dispõe ao exercício du sua marginalidade sem que,
untos, faça uso de uma droga. Quando não, ele usa a nicotina- ele a
fuma, porque é uma droga, quando não, de bebe o álcool contido no
Whisky ou no vodca, na cachaça ou seja lú no que for.
Mas todo marginal, todo aguerrido, todo belicoso, todo homem
que se dispõe u romper o elo de rraternidade. sempre. antes, faz uso
da droga, seja ela qual for, desde a simples nicotina ati: a heroína.
"Ao vincular o tóxico n criminalidade e prever para os
próximos anos uma explosão de violência no país, dando
lugar no crime organi1.ado, o Deputado Célia Marques Fernandes (ARENA - RS) afirmou, da Tribuna da Cf1marn,
que o poder público deve se compenetrar do grave prohlema
c que >I policia brasileira está desprcparndu para comhutcr os
tóxicos c o tráfico de entorpecentes.
Célia Marques Fernandes abordou o problema entre os
jovcn!i c afirmou que, nas supcrquadras de Brusíliu,.,,"
Sr. Presidente, isto é da maior gruvidndc. Nilo silo pulnvrus
n1inhns, suo de um ilustre Deputado Federal, pelo Rio Grunde do
Sul, inteArante do Partido Or.ci,ll, do Partido da ARENA.
" ... destin:.das ú morudia de Deputados, muitos dos seus
lilhos silo viciados, pregando o di{ilogo, o curinho e u
amizade como rornul!i de tratamento udequadas Umocidade,"
"Em aparte, Geti•lio Dias (M DB- RS)- Lnmcntou u
inddcncia do uso dos cnlurpccc:ule~. con!iidcmudo~a fntor de
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grande preocupação. E observou: "Na verdade, todo o
aparato policial do Estado vem sendo mobilizado no sentido
da repressão poiftica. O que se busca neste pais é o jovem
subversivo, comunista, antigoverno e se mobiliza a policia
para combater universitários que estilo contra o Al-5, o 477,
que podem ser agentes da Rússia, Cuba ou China".
Getulio Dias condenou a violéncia policial contra os
estudantes e lembrou a deficiência da fiscalização, inclusive
no sentido didático, de esclarecimentos às novas gerações
sobre os prejulzos advindes com o uso dos tóxicos."

sei porquê, o direito de praticar uma propaganda massificante, auto•
bitolando o nosso povo. t: importante o que V, Ex• está dizendo. 1:
importante que essa Cadeira seja criada, no sentido de despertar a
juventude, a juventude ainda na puberdade, a juventude desprepara·
da, sem mallcia c que estâ sendo aliciada e não está sentindo, real·
mente, os caminhos tortuosos que vão-se abrir para a sua vida.
Desabrocha para a mocidade, especialmente a de Brasflia, uma
vida delicada e muito dificil. Dai a oportunidade do que V. Ex•
acaba de dizer e lembrar, a criação de uma Cadeira que possa
despertar a juventude brasileira para o perigo das drogas, porque,
talvez, despertando a juventude brasileira para o que representam as
drogas, quantos não se,poderiam salvar e quantos, salvando-se, não
poderiam ser bons brasileiros e trabalhar e produzir para a grandeza
deste Pais'? Conheço, em Brasflia, vários jovens, de 10, 11, 12 anos de
idade, entregues às drogas, e os pais sem saberem o que se passa.
Abaixo de minha Suoerquadra. na 109, depois de 10 horas da noite,
90% dos jovens estão tomados pela droga. uma coisa absurda e,
infelizmente, não há por parte das autoridades preparo psicológico
para essa mocidade, preparo que se faça no sentido de conter essa
onda que cresce a cada dia em ·nosso Pais. Congratulo-me com
V. Ex•, e acredito que o problema dos tóxicos e das drogas é muito
mais perigoso do que o problema das idéias, embora essas idéias
sejam comunistas. O comunismo, no Brasil, não é tão perigoso quan·
to essas drogas. Posso afirmar que a droga representa presentemente
para o nosso País muito mais perigo do que todas as ideologias,
todos os dogmas, porque essas ideologias e esses dogmas estão muito
distantes do povo brasileiro, que guarda, dentro de seus sentimentos,
a formação cristã, que está sendo destrufda pelas drogas. E as drogas
destruindo essa formação cristã do povo, ai sim, as ideologias podem
ser fazer presentes na realidade brasileira. Muito obrigado a V. Ex•

Com muita propriedade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós te·
mos, por exemplo, uma Cadeira no curriculum escolar, OSPB -Dr·
ganização Social e Política do Brasil.
Fica-se ensinando, nessa Cadeira, que a Amazônia está ocupada.
Contou-me um estudante que, ao ler os meus trabalhos, contestou e levou zero; foi reprovado, porque ele achou de discutir com o
professor que a Amazônia nilo estava ocupada, i: se arrimou nos
meus livros. O professor achou que nilo estava certo, que os meus
livros são subversivos, que eu não podia dizer aquilo, pois a Revo.
lução estava dizendo que a Amazônia estava ocupada, que a Transamazônica era uma realidade. Ela saia, mesmo, lá de Estreito, e quom
quisesse sair a pé, podia ir coin o seu farnel e fazer piquenique na
hiléia amazõnica, porque chegava lã tranqUilamente. Eu digo que só
se for no submarino do Almirante Nelson, naquele subvoador, que
ora anda por terra, ora anda na âgua, anda atê na pirosfera, porque
do contrário não se transita na Transamazônica ln totum: se transita
na Transparaense, que é aquela estrada que vai de Marabâ ati:
ltaituba, passando por Altamira, ligando o delta dos três rios, do
Tocantins, do Xingu e do Tapajós; mas na Transamazônica, não,
porque só existe uma Transamazônica, que é o Rio Amazonas, que
cortou mesmo a bacia e a planicie toda.
Mas, Sr. Presidente, dever-se-ia ensinar nesse curriculo a
orientação para o estudante através de slides, através de um debate
constante, fraterno, amoroso. como diz, aqui, muito bem, Célia Marques, a fim de que o jovem não fosse atraído, não fosse aliciado pelo
vendedor de entorpecentes,

a

O Sr. Agcnor Maria (MDB - RN) - V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muito
prazer, nobre Senador. Peço-lhe, porém, um momento, só para
mostrar o aspecto do aliciamento, o aspecto do incentivo à dependência.
Essa atriz que foi presa, agora, com um chileno, lá no Antonio's
Bar, no Leblon, - aliás, outra forma de macaqueação, porque nós
nilo temos essa estrutura sintática no nosso vernáculo; existe um Bar
do Antônio, do Antônio complemento especificação. Mas maca·
queamos tanto, copiamos tanto, que nos Estados Unidos, como o
inglês esmolou do latim esta estrutura do complemento especificação, o brasileiro achou, também, que era muito lindo dizer:
"Antonio's Bar"," Antonio's Restaurante". Aqui, em llrasília mes·
mo, a qualquer hora se depara com uma Baby Class",lsso é uma vergonha, Sr. Presidente! Fizemos uma Revolução para limpar o Brasil
dessa dependência. A dependência cultural é a mais importante das
dependências e a mais degradante.
Mas, Sr. Presidente, o Promotor Público que denunciou a a triz e
o seu comparsa o fez porque nuo resi>tiu à maneira assintosa com
que ela ofereciu os pacotes de cocu!na, pois ao traficante interessa
conseguir o maior número de dependentes, para ter o maior número
de fregueses.
Vejam como i: importante esse aspecto.
Ouço, ugoru, o nobre Senador Agenor Maria, com muita honra.
O Sr. Agcnor Marlu (MDB- RN)- Senador Evnndro Car·
rcira\ o assunto realmente(: de suma importilnciu\ espcciolmcntc nos
dias utuuis, nos dius em que vivemos, em que os valores éticos tl mo~
ruis da sociedade, como u famllia c a religino, estilo desaparecendo
por força de uma socicdndc de consumo mttquiuvélico cque tem, ni\o
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamente,
nobre Senador Agenor Maria, a mocidade está indefesa. Ela não tem
onde se respaldar, onde se refugiar. A mocidade está completamente
à deriva porque os impactos que ela recebe são todos de relaxamento
desses laços morais.
li, por exemplo, a televisão, a deletéria televisão, a conspurcadera televisão exibindo programas como este: aparece uma cena de
noivado - programa exibido às 5, 6, 7, 8, 9 horas da tarde e noite,
para qualquer criança- uma noiva em desalento, o noivo cabisbai·
xo, os convivas todos completamente abúlicos. Alguém surge e diz:
"Está faltando curtição". E haja cachaça com limão! AI todo mundo
entra num frenesi, numa aguaçi\o, como se a VIda depenaesse do
álcool. O outro exibe um programa bel!ssimo: um jovem que advoga
e que depois da vitória tribunlcia, puxa uma carteira de cigarras c
comemora, com um cigarro.
Vejam a que ponto ... Onde está esse Governo? Que Governo é
esse, senhores?
Mas, é um Governo, Sr. Presidente, que chega a pedir ao povo
para combater a inOaçilo com a pechincha! Sr. Presidente, pelo
amor de Deus, se nós dissemos isso em qualquer universidade importante do mundo- anilo ser na universidade do Amim Dada- que
está se tentando combuter a inOaçilo no Brasil com a pechincha, isso
será a maior prova de degradação cultural nossa. 1: o próprio Gover·
no que pede ao povo para pechinchar, para mercadejar, a fim de
obter um preço inferior e combater a inOação, quando a inOaçuo é
um problema de mercado, 1: um problema da lei da oferta e da procura.
Sr. Presidente, temos que registrar o protesto desta Casa,
porque' daqui a 50 anos, quando se revirar os Anais desta Casa hil de
se dizer: Nilo, algui:m protestou, alguém disse que não era aceitável
isso; que, de fato, se constitufa num recurso de economia de cuba ta,
de senzala, Sr. Presidente. Nenhum pais adiantado do mundo
urgument<l com a pechincha para acabar com a inOaçào; e se ocupu,
Sr. Presidente, o écran da televisuo, de meia em meia hora, de quinze
em quinze minutos, de todus us tclevisilcs do Brasil, lunçando o
progrumu do catuvento, do nó górdio ou o du pcchinchn, mas nlio hil
um progruma de oricntuçào ao jovem no combate no uso do tóxico c
dn drogn.
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O Sr. Benjomlm Fnroh (MDB- RJ) - Pcrmile V. Ex• um
aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muilu
honra, nobre Senador Benjamim Farah.

máquina do Estado, principalmente a televisi\o que é órgão de
concessão, pam montar um programa, uma instrução de orientação
aos jovens, de combate ao uso e tráfico de droga no Pn!s. Muito obri·
gado! (Muito bem! Palmas.)

O Sr Benjomlm Farah (MDB- RJ)- Nobre Senador, V. Ex•
eslá monlando guardo aqui no Senado, numa hora em que os nossos
Colegas eslão por aí, em oulrus ocupações. O público que nos assisle
penso, certamente, que o Senado está vazio ou abandonado. Não. O
Senado está presente com os Senadores aqui no Plenário, na Mesa,
est:í presente com o palavra vigorosa de V, Ex• que tem a coragem
de defender temas que são da maior gravidade e que põem em risco o
destino do homem, como í: o caso dos tóxicos, porque é uma arma
que destrói o organismo, tira a capacidade de raciocinar, excita as
células nervosas, a pessoa se torna descontrolada, capuz de crimes;
V. Ex• está vendo através dos jornais todos os dias.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. EVANDRO
CARREIRA EM SEU DISCURSO:

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Dilui os vnlo·
res morais.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Perfeito. Então, é um
instrumento perigoso, é uma arma que destrói a própria criatura, O
pior é que é dilicil uma barreira, atravessa os países com a maior
racilidade, entra nos países de altu cultura, como nos países cm vias
de desenvolvimento. O tóxico é vendido à vontade, o controle tem
sido muito dilicil e muitos têm pago com a própria vida, na luta, no
combate a esse mercado sinistro que, realmente, nos deixa amendron·
tados. V. Ex• está fazendo um discurso corajoso. V. Ex• hã pouco
falou no caso da pechincha, realmente não dã resultado. Acho que
para um comércio que é ganancioso, o que é preciso é a dureza da lei,
a mão de ferro cm cima do mau comerciante. Porque os comer·
ciantes vêm para cá, sobretudo os estrangeiros, ví:m com aquele espí·
rito de egoísmo, um dos maiores males que assola os homens; vêm
para ficar ricos, pouco importa o destino desta Nação e a felicidade
do povo brasileiro, eles querem enriquecer depressa, ganhar sempre
mais, não tí:m escrúpulos e, muitas vezes nem higiene para cuidar do
produto que nos vendem, por exemplo, o pão, o doce, e outras mer·
cudorias que nós vamos comer, Lembro-me, eu era interno num
hospital do Rio de Janeiro, Hospital Guffr~e-Guinle, trabalhava no
serviço de vias urinárias, e muitas vezes perguntava ao doente, que
vinha com doença venérea: qual ó a sua profissão? Sou padeiro;
você? sou copeiro, sou garção. E, quando ia fazer o exame- V. Ex•
sabe que aquela doença contamina tudo, Eu via o sujeito sair dali
com a maior displicí:nciu, pegando üs vezes, passando a mão num
instrumento contaminado, numa roupa contaminada. E eu dizia, faz

favor, procure a pia e vai lavar as mãos com sabão, se não você vai
esfregar as mãos nos olhos e acaba ficando cego, pois essa doença
produz cegueira, De modo que, via aqueles homens que não tinham
nem noção de higiene. Esses homens í: que precisam ser educados c
esses que vêm aqui pura enriquecer rapidamente precisam ser contra·
lados. Lembro-me que no tempo da mobilização econômica existia
uma delegacia de economia popular. Qualquer alteração no preço, a
delegacia prendia e era inafiançúvel. O que í: preciso é u dureza, é a
lei, é u coação da autoridade pum impedir o furto ao povo. Congro·
tulo·me com V. Ex•, que está, inclusive, combatendo também essa
propaganda aberta, livre, intensiva do ãlcool e do fumo, que em
muitos pa!sesjá está proibida. Todo mundo sabe que o álcool degra·
dn c o fumo é um agente cancerígeno. Portanto, os temas que V. Ex•
está pregando nesta tarde, que parece uma tarde vazia, mas que estú
rculrncnte sendo enriquecida pelo seu discurso. merece os nossos louvores, porque V, Ex• está fuzendo um discurso corajoso e oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Nobre Scnudor,
neste momento o tempo destinado uo seu pronunciamento está esgo-

tudo, lembrando a V. Ex• que, dentro de instuntcs se iniciurú a sessão do Congresso Nacional.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB -

AM)- Sr. Pre·

sidcnle, enct:rro o meu discurso, perorando du seguinte fLlfllla:

Sr. Presidente c Srs, Senadores, peço ao Governo que convoque
a tclcvisUo, que convoque os professores de OSPB, convoque todu u

"SETE TONELADAS DE COCAINA JÁ PASSAM
ANUALMENTE PELO BRASIL
Sete toneladas de cocaína, passam anualmente pelo Brasil,
sendo que uma pequena parte é vendida ao mercado brasileiro pelo
preço de 10 mil dólares o quilo, Só no primeiro semestre deste ano
mais 40 países passaram a fazer uso da cocaína. Nos Estados Unidos
existem atualmente 600 mil viciados em tratamento, sendo que
quatro milhões e 800 mil fazem uso da droga, que chega n ser ven·
dida no país a 600 mil dólares o quilo. A afirmação foi feita ontem
pelo coronel Ovídio Aparício Mendes, diretor da Divisão Nacional
de Controle de Drogas da Bolívia, que veio ao Brasil, traçar, junto
com as autoridades brasileiras, um programa de ação visando
combater o tráfico da coca!na na fronteira entre os dois países.
A Bolívia produz utualmente de 30 a 35 mil toneladas por uno
de folha de coca, sendo que, deste total, 10% são para o consumo do
prôprio povo, que o faz legalmente, os restantes 90% são exportados
clandestinamente para os outros países, O Brasil, segundo o coronel
Aparício Mendes, é rota para o tráfico, mas salientou que pode ha·
ver em São Paulo laboratórios clandestinos para a fabricação da
cocaína. Sobre o número de viciados existentes em nosso Pois, o dire·
ter da Divisão de Entorpecentes boliviano ficou constrangido de re·
velar, falando apenas no mercado americano.
O mercado americano recebe legalmente a coca, pois é parte de
um xarope para a preparação da pepsi·colu e da coca-cola, dois refii·
geruntes vendidos no mundo inteiro. A produção clandestina que
chega a 9%, representa 17 toneladas de cocaína, que é vendida na
Boliviu a cinco mil dólares o quilo. Ao deixar aquele país, nu
fronteira para os Estudos Unidos, ela vale 80 mil dólares c dentro do
país ela chega a ser vendida de 200 a 600 mil dólares, isso quando é
desdobrada cm pequenos pacotes com outra mistura, pois da Bolívia
super-refinada e pura.
Destruição NOCIVA
O coronel Aparício Mendes lembrou que num estudo realizado
por cientistas americanos ficaram provados os efeitos nocivos da
cocaína, ela reduz a inteligência do homem, anula sua vontade e
aflora seus instintos, seja ela qual for, convertendo a pessoa em
animal. Disse ele que se uma pessoa possui traumas sexuais, a droga
leva o indivíduo a ter tendências anormais. Demonstrando a
preocupação de seu Governo, o coronel Aparício disse que pura
diminuir a fabricação da coca na Bolívia 11s autoridades estão regis·
trnndo todos os agricultores do ramo, visando evitar uma prolíferaçi\o inadequada.
Polícia
Sobre 11 atuaçi\o da polícia boliviana no combate ao tráfico de
drogas, se ela também recebia suborno como cm outros países, disse
ele que u polícia de seu p11ís via com indiferença esse problema,
porque não tinha consciência do mal que 11 droga faz as pessoas, mas
que com umu boa campanhn de esclurccimcnto, c aindn o intercâm·
bio de conhecimento entre a polícia de seu pu!s e o Brasil, us coisas
tomariam outro rumo.

Afirmou cm sua entrevista que o problema da droga era muito
sério, não só no seu fHIÍS, como no mundo inteiro e que com u ajudn
de outros rurses, citando o Brasil com quem seu Governo ussinartí
um l:nnvênio de coopcruçi\o purn o combnte uo trllfico, ele tinha cer·
tczu que huvcrú uma diminuicilo muito grnnde de consumo da droga,
"mu~ ucubar definitivamente serú muito dilicil",
Em seu pu!s a pessoa quo for presa por trldico de drogus recebe
pcnu que vui de 20 a 25 unos de rrisi\o c uinda uma multa de 100 11
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200 mil pesos, "bem mais rlgido que no Brasil"- afirmou, em que a
pena varia de três a 15 nnos- o que demonstru que a lei boliviana é
trôs vezes mais durn que a do Brasil".
Só este ano foram apreendidas nas fronteiras 152 quilos de
coculna, isso num trnbulho realizado só pela policia boliviana. No
convênio assinado entre os dois países, a Boi!viu pretende manter um
intercâmbio de informações, de experiência, cm que alunos, da
Academia de Policia do Brasil e Bol!via trocam conhecimentos e
façam curso nessas academias. Dessa forma poderilo atuur em conjunto e com precisão."
ARENISTA GAÚCHO PREVI:
EXPLOSÃO DE V!OLE:NC!A
Ao vincular o tóxico à criminalidade e prever paru os próximos
anos uma explosão de violôncia no Pais, dando lugar ao crime
organizado, o deputado Cêlio Marques Fernandes (ARENA -RS)
11firmou, da Tribuna da Câmara, que o poder. público deve se
compenetrar do grave problema e que a policia brasileira está
despreparada para combater os tóxicos e o tráfico de entorpecentes.
Célia Marques Fernandes abordou o problema entre os jovens e
afirmou que, nas superquadras de Brasília, destinadas à moradia de
deputados, muitos dos seus filhos são viciados, pregando o diálogo,
o curinho e a amizade como formas de tratamento adequadas à
mocidade.
Em aparte, Getúlio Dias (MDB - RS) lamentou a incidência
do uso dos entorpecentes, considerando-a fntor de grande
preocupação. E observou: "Nu verdade, todo o aparato policial do
Estado vem sendo mobilizado no sentido da repressão poHtica. O
que se busca neste Pais é o jovem subversivo, comunista, antigoverno
e se mobiliza a polícia para combater universitários que estão contra
o Al-5, o 477, que podem ser agentes da Rússia, Cuba ou China".
Getúlio Dias condenou a violência policial contra os estudantes
e lembrou a deficiência da fiscalização, inclusive no sentido didático,
de esclarecimentos às novas gerações sobre as prejuízos advindos
com o uso dos tóxicos".
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"POLICIA INVESTIGA ANTON!O'S
Frequentadores do restaurante Antônio'.r, no Leblon (Rio), co·
meçarilo a ser observados pela polícia, depois que foi efetuuda, nu
madrugada de ontem, a prisão cm flagrante naquele estabelecimento, da atriz Scalcrt Moon e do chileno Mârio Alfonso Pedrini Gil,
que portavam cocaína, confessando ainda o envolvimento de outros
fregueses - dois deles silo conhecidos como Frank e Fernando que fazem no local o tráfico de tóxico.
A prisilo do casal ocorreu devido à denúncia feita pelo promotor de Parati, Bernardo Moreira Garcez Neto, que observou os dois
oferecendo cocalna aos fregueses do restaurante. O fato foi
comunicado ao delegado Álvaro Pinto, da 4• DP, que recolheu na
bolsa da atriz quatro papelotes de cocafna. Parte de uma dose ela
havia consumido no banheiro do Antônio's e o que sobrou foi
entregue a um desconhecido.

O movimento do restaurante era intenso, mas mesmo assim a
atriz de 27 anos, solteira, mãe de três crianças, com seis anos, um uno
e sete meses e de tres meses- começou a oferecer cocai na às pessoas
que estavam bebendo ou jantando nas mesas próximas, Numa delas,
inclusive, estava o ministro da Previdência SOcial, Nascimento e
Silva, que retirou-se logo depois de jantar. "Acintosamente", explicou o promotor, estava sendo feito o oferecimento e "por achar
aquilo tudo um desrespeito, resolvi comunicar o fato à polícia".
"AEROMOÇA NÃO € FICHADA EM MINAS
A Divisão de Tóxicos e Entorpecentes da Secretaria de Segurança Pública de Minas nilo tem registrada em seus arquivos qualquer
atividade da aeromoça mineira Maria Adélia Bandeira de Melo Fraga, da Air Franco, presa na semana passada no Rio de Janeiro sob a
acusação de tráfico internacional de cocai na.
A informação foi prestada ontem pelo superintendente da Polícia Civil de Minas, delegado Tacir Meneses Sia, depois de uma
consulta ao chefe da divisão, delegado Genésio José Ferreira. "Para
nós", afirmou Tacir Sia, "a prisão de Maria Adêlia foi uma
novidade".
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LIDERANÇA DA ARENA
E DA MAIORIA
Lido r
Eurico Re:r:ande
Vi ce· Lideres
Heitor Dias
Helvldio Nunes
José Sarney
Mattos Leóo
Os ires Teixeira
Otto Lehmonn
Saldanha Derzi
Virgllio Távora

MESA
Presidente,

39-Socrotdrio,

Potrónio Portolla (ARENA- PI)

Henrique de La Rocque (ARENA- MA)

19-Vico·Presldonte:
4"'·5ocrotório,

Jos6 Lindoso (ARENA- AM)

Renato Franco (ARENA- PA)

2"'·Vico·Prosidonte:

LIDERANÇA DO MDB
E DA MINORIA
Lido r
Franco Montara
Vi ce-Lideres
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Gilvan Rocha
Lázaro Barboza
Danton Jabim

Amoral Peixoto (MDB- RJ)

Suplentes do Secretário:

l"'·Secretário,
Mendes Canalo (ARENA- MT)

Altevir Leal (ARENA- AC)

2"'·5ecretário:

Otoir Becker (ARENA- SC)

Mauro Benovidos (MDB- CE)

Braga Junior (ARENA- AM)

Evandro Carreiro (MDB- AM)

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)

COMISSOES

(7 membros)

Oiretor: José Soares do Oliveira Filho

COMPOSIÇÀO

Loc:al: Anexo 11- Térreo

Presidenft1:1 Di norte Mariz
Vice-Presidente1 Evandro Carreiro

Telefones, 23·6244 e 25·8505- Romois 193 e 257

Suplentes

Titulares
ARENA

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe: Clóudio Carlos Rodrigues Costa
Local: Anexo 11- Térreo

1.
2.
3.
4.
5.

1. Saldanha Deni
2. José Sarney
3. Otair Becker

Heitor Dias
Jarbos Passarinho
Di norte Mariz
Teotônio Vilela
Braga Junior
MDB

1. Evelósio Vieira
2. Gilvan Racha

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreira

Telefono, 25·8505- Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)

Assistentez Ledo Ferreira da Rocha- Ramal312
Reuniões; Torça$·feiras, Qs 10;00 horas
local: Sala \'Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal 623

(7mombros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA-- (CCJ)
(15 membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Presidente1 Daniel Krieger
l9·Vice·Presidentes Accioly Filho
29·Vice·Presidentel Leite Chaves

Presidente, Agenor Mo ria
Vice·Presidente, Otair Becker

Suplentes

Titulares
ARENA
1. Otair Secker

1. Dinarte Mariz

2. Benedito Ferreira

2. Saldanha Dorzi

3, ltollvio Coelho
A. Murilo Paraíso

3. Manos Lo~o

5. Vasconcelos Torres

MDB

1. Agenor Maria

2. Roberto Saturnino
A~~istontaz

ARENA

Suplentes

Titulares

1. Accioly Filho

1. Mattos Lo6o

2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

2. lenoir Vergas
3. Arnon de Mollo
4. Vasconcelos Torres
S. Milton Cabral
6. Benedito Ferreira

Gustavo Capanema
Daniel Krieger
Eurico Rezando
Heitor Dias
Helvidio Nunes
Wilson Gonçalves
ltalívio Coelho
9. Otto Lohmann
10. Osires Teixeira
MOS

1. Adalberto Sono

2. Eveldsio Vieira

Cláudio Carlos Rodrigues Costa - Ramais 301 a 313

Ruunióf'Sz Tarc;:as·feiras, às 10z30 horas
toca h Sala "Clóvis Bovllácqua" -Anexo 11 - Ramal 623

1. Dirceu Cardoso

2.
3.
4.
5.

leite Chavos
Nelson Carneiro
Paulo Brossard
Orastes Quercia

1. Franco Montara
2. lózaro Borboza
3. Cunho lima

Auistentez Maria Helena Bueno Brand6o- Ramo1305
Reuniões1 Quartas·felras, às 10100 horas
Loca h 'sala "Clóvis Bevilácqua" -Anexo 11 - Ramal 623
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)

(11 membros)

(9membro1)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Prdsidente: Wilson Gonçalves

Vice•Prosidenter Eveldsio Vieira

Prosidentez Jo6o Calmon

Vice•Prosidente; itamar Franco
Suplentes

Titulares
Titulares

Suplentes
ARENA

ARENA
1. Helvldio Nunos

l, TarsoDutra

1. Heitor Dias

l. Augusto Franco

2, Gustavo Capanema

2. Ruy Santos

2. Murilo Paraíso

2. Jos6 Sarney

3. Joóo Colman

3. Cattete Pinheiro
4. Os ires Teixeira

3. Braga Junior

3. Arnon·de Me/lo
.4, Heitor Dias

S. Saldanha Cerzi
6. Wilson Gonçalves
7. Virgllio Távora

S. Lui: Cavalcante

4. A/revir leal

4, Otto

Le~mann

5. Jarbas Passarin~a
6. Cattete Pinheiro

MDB

8, Alexandre Costa

MDB

1. Evelósio Vieira

1, Franco Montara

2. Paulo Brossard

2. Itamar Franco

3. Adalberto Sena

1. Itamar franco

1. Evandro Carreira

2. Lázaro Barboza

2. Nelson Carneiro

3. Ado/berto Seno

Assistente1 Cleide Mario 8. F. Cruz- Ramal598
Reuniões: Quintas· feiras, bs 10100 horas
Local: Sala 11 Cióvis Bovilócqua"- Anexo 11- Rama1623

Assis tento: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716

(17 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidonte1 Paulo Brossard
Vice·Prosidenter Domlcio Gondim

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)
(li membros)

Suplentes

Titulares

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente, Marcos Freire

Více•Presidentez Vasconcelos Torres
Suplentes

Ti1ulares

ARENA

1, Cattoto Pin~ei ro

1. Teotónio Vilola
2. Alexandre Costa

3, Wilson Gonçalves

2. Heitor Dias
3, laurival Baptista

.4, Domlcio Gondim

4. Daniel Krieger

S. He/vldio Nunes

S. Jasê Guiomard

6. Lenoir Vergas

6, José Sarney

1. Catfete Pinheiro

7. Ma«os leão

7. Saldanha Cerzi

2. Arnon de Me/lo

2. Augusto Franco

3, José Guiomard

3. Jos6 Sorney
4. Oomlcla Gondim
S. Jorbas Passarinho

8, Ruy Santos
9, Braga Junior

1. Mi1oon Cabral

A. Luiz Cavalcante
5. Murilo Paraíso
6, Vasconcelos Torres

10. Tarso Outra
11. Virgllio Távora
12. Magalhóes Pinto

7, Dinarte Mariz

MDB

8. Ofair Becker

1. Paulo Brouord

MDB
1. Agenor Maria
2. Orestes Culnc\o

1, Franco Monloro
2. Morcos Freire

3. Roberto Saturnino

Auistento1 Daniel Reis de Souza- Ramai67S
Reuniõesr Quartas-feiras, às 10r30 ~oras
·local r Sala 11 Rul8arbosa 11 -

Anexo 11- Ramais 621 o 716

2. Ev~tlósio Vieira
3. Gllvan Rocha
.4, Roburto Sarurnino
5. Cun~cr Lima

1. Oonton Jobim
2, Dirceu Cardoso
3. Evandro Carreiro

Assistentez Cóndido Hipperlt- Ramal676
RauniOosr Qulntas·folras, àt 9r00 ~oras
local1 Sala 11Cióvis Bevllócqua"- Anexo 11- Ramo\623
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SÁBADO, 15 DE OUTUBRO DE 1977

BRASILIA- DF

--------CONGRESSO NACIONAL------.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19 da Constituição, e eu, Petrô·
nio Portdla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 97, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei nY 1.571, de 31 de agosto de 1977, que "faculta, para fins
de imposto de renda, adoção de coeficientes de depreciação acelerada de vagões, terminais,
ramais e desvios ferroviários".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.571, de 31 de agosto de 1977, que "facul,ta, para
lins de imposto de renda, adoção de coeficientes de depreciação acelerada de vagões, terminais, ramais e
desvios ferroviitrios".
Senado Federal, 14 de outubro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.

~--------SENADO FEDERAL----------~
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VIII, da Constituição, e eu, Pe·
trôn io Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 87, DE 1977
Autoriza a Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, do Município de Bandeirantes, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 13.000.000,00
(treze milhões de cruzeiros).
Art. I~ É a Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, do MuniCípio de Bandeirantes, Estado do Paraná, autorizada, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, a contratar uma operação de crédito, no valor de CrS 13.000.000,00 (treze milhões de cruzeiros),
junto à Caixa Econõmica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FASdestinada ao linanciamento da ampliação da estrutura física da Faculdade e da aquisição de equipamentos.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
S~nado Federal, !4 de outubro de !977.Senador Petrônio Portel/a, Presidente.
RESOLUÇÃO N9 71, DE 1977
Autoriza a Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista (SUDELPA) a
elevar em CrS 69.854.000,00 (sessenta e nove milhões e 'oitocentos e cinqüenta e quatro mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
RETIFICAÇÃO
Nu pllblicaçào feita no DCN- Seção II- de 24·9·77. página 4969, no artigo )9 da Resolução, ln fine.
Ondt: se lê
... Sítio dt: Pae-Cearil, no município de Guaruju, ...
Lei u-se:
... Sítio de Pae-Cará, no município de Guarujá ...
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SUMÁRIO
I- ATA DA 1741 SESSÃO, EM 14 OE OUTUBRO DE
1977
\.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Aviso do Sr. Ministro de Estado da Saúde
- N• 355/77, encaminhando informações daquele Ministé·
rio a respeito do Projeto de Lei do Senado n• 292/76, do Sr. Sena·
dor Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a adiçilo obrigatória de
vitamina "'A"uo açúcur.

1.2.2. Deput11dos

Oficio do Sr. t•·S•cretairio da Câmara dos

Encaminhando autógrafo de projeto de lei sancionado:
- Projeto de Lei do Senado n• 204/77 (n• 4.200/77, na
Câmura dos Deputados), que renova o prazo de validade da
carteira de identidade para estrangeiro. (Projeto que se transfor·
mau na Lei n• 6.447, de 6 de outubro de 1977).
1.2.3 - Discursos do Expediente

SENADOR EURICO REZENDE- lnveracidade de nolí·
cia inserta na Revista Veja, referente u declarações atriburdas a
S. Ex•, favoráveis à introduçilo do jogo no País.
SEN.4DOR LUIZ CAVALCANTE- O problema da auto·
suficiência do País em alumínio, chumbo, níquel e cobre, tendo
em vista a grande importação de metais não-ferrosos, segundo
dados do Boletim de setembro do Banco Central.
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE -lmprocedên·
cia de notícia divulgada por órgào da imprensa, sobre a
participação do Sr. Ministro da Justiça, na abertura, pelo
Departamento de Polícia Federal, de inquérito envolvendo o
jornalista Carlos Chagas.
SENADOR VIRG!L/0 TrfVORA - Publicação, pela
Comissão Coordenadora de Estudos do Nordeste- COCENE,
do tomo final do Estudo n• I daquela Comissão, contendo o teor
do "Seminário sobre o Programa de Estimulas e Incentivos ao
Desenvolvimento do Nordeste", realizado pela Confederação
Nacional da Indústria.
1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n• 2/77 (n• 3.071·B/76, na
Cusa de origem), que declara feriado nacional o dia 12 de outu·
bro. (Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
n• 306, de 1976.) Votnçiio odiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 306/76, do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, que considera ferindo nacional o dia consa·
grado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. (Tra·
mitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Ci1mara n• 2/77.)
Dlsrussiio sobrestndu, por falta de quorum pura votuçilo do item
anterior, com o ounltramita cm conjunto.
Requerimento n• 374 77, do Sr. Senador Murifo Puraiso,
solicittmdn a transcrição, nos Anuis do Senado Federal, do urti·
go sob o título" A Ld Scsquh:cntcnúriH'', de uutoriu do Professor
Pnlhares Moreira Reis, publicado no Jornal do Commcrcio, rcfe·
rente ao livro "O Podc1· Legisl:.nivo c a criuçl\o dos Cursos Jur{di·
cos", editado rela Suhsccrctnria de Edições Técnicas. Votau;ü.o
udludu por faltil de quorum.
-Requerimento n• 3Hl/77. dn Sr. Senador Brugu Junior,
solicitando a transcrição, nos Anais do Scnudo Federal, du not(-

cio publicada no jornal Correio Braziiiense. edição do dia 5 de
outubro dcl977, sob o titulo, "Lições de um encontro". Votação
udiad11 por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Ctimara n• 95/76 (n' 1.053·Bf75, na
Casa de origem), que acrescenta e altera dispositivos na
Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n• 5.452, de I•
de maio de 1943.) Discussiio encerrada, tendo sua votação adiada
por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 9f77, do Sr. Senador
Adalberto Sena, que institui o salário profissional devido aos
cxerccntcs de atividades laborais qualificadas, e dh outras
providéncins. Discussão encerrrnda, tendo sua votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 61/77, do Sr. Senador Nei·
son Carneiro, que dispõe sobre o prazo prescricional para a
punibilidade de profissional liberui, por falta sujeita a processo
disciplinar a ser aplicada por órgão competente. Discussão
encerruda, tendo sua votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 72/77, do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a permanência do traba·
lhador aposentado no imóvel de propriedade da antiga empresa
empregadora. (Apreciação preliminar dajuridicidade.) Discussão
encerrada, tendo sun votação adiada por falta de quorum.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Situação contristado·
ra cm que se encontra a lavoura cafeeira capixaba face às recen·
tes medidas adotadas pelo IBC. Memorial de cafeicultores do
Estado, reivindicando prorrogação de suas dividas c preço mais
substancial para o produto.
SENtiDO R BENJAMIM FARAH- Centenário de funda·
ção do jornal O Fluminense.
SENADOR DINARTE MARIZ - Apeio de entidades
rurais em favor da manutenção dos direitos assegurados ao traba·
lhudor rurul, tendo em vista tramitação, na Ctimara dos Depu·
ta dos, de projeto de lei sobre a matéria.
SENADOR MUR/1.0 PARAISO - A implantação do
complexo portuário-industrial de SUAPE. como nova opção
económica para o Estado de Pernambuco c para o Nordeste.
SENADOR ROBERTO SATURNINO- Auspiciosidadc
de notícia, divulgada pela imprensa, segundo a qual o Governo
sueco estaria propenso a conceder perdão a dívidas de palses
subdesenvolvidos. Comentários sobre artigo veiculado pela Gazela Mercuntll, edição de B último, sob o título "Brasil paga mais
curo", no qual é focalizada u questão dos juros cobrados pelas
entidades de crédito internacional.
SENADOR LOUR!VtiL BAPTIST.4 -Congratulando-se
com todos os membros do Ministério Público e de forma especial
com os do Ministério Público de Sergipe, ao ensejo do transcurso
do "Dia do Ministério Público".
SENADOR M,fURO BENEVJDES- Encerramento, na
cidade do Cruto-CE, du i Semunu de Cultura e Arte e do Vii!
Fcstivt~l de Canção do Cariri.
SENADOR ITAMAR FRANCO -inclusão do Municlpio
de Tiros-MG no Programa de Desenvolvimento dos t.elo.Jdos
- POLOCENTRO.
SENADOR DIRCEU CtiRDOSO- llegislro do VIII En·
comro Nucional da Oração, promovido pdo Grupo Parlnrncntur
Cristão, no qual compurcccrum o Senhor !>residente dn Repúbli·
ca c Mlnistrlls de: Estado.

Outubro de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçuo 11)

S'bado 15 5707

···-·----------1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSO
ANTERIOR

PRONUNCIADO

EM

5- SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUJ'mrro

SESSÃO
....: Relatório correspondente ao mês de setembro de 1977.

-Do Sr. Senador José Sarney, proferido nu sessão de 4-10·

6-ATAS DECOMISSOES

77.

7- MESA DIRETORA

3- ATO DO PRESIDENTE

R- LIDERES E VICE·LIDERES DE PARTIDOS

4- SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
- Rélatórios correspondentc.l ao mês de setembro de 1977.

9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 174~ SESSÃO, EM 14DE OUTUBRO DE 1977
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura
PRESIDE:NCIA DOS SRS. PETRÚNIO PORTELLA, MAURO BENEVIDES
E HENRIQUE ,DE LA ROCQUE
;Is N l/ORAS E .III MINUTOS, ,ICHAM-SE PRESENTES
OS .1'11.1'. Sl:'N.I/!0/!/:'S:
1\d~llhc:rttl Sen;l -.los~ Guiomard - Braga Junior- Cattete
Pinheiro - J~trlws P~tss;trinho - Renato Franco - Alexandre
Custa- Hcnriyue de La Rocyuc- Josê Sarney- Holvídio Nunes
- l'ctrúniu l'ortellu- ~lauro Benevides- Virgílio Távora- \Vil·
son Cionçnlvr.:s- t\gr.mor Muria- Dinttrte Mariz- Murilo Pantíso
- l.uit Cav;i/c;lllte - Teotônio Vilela - Augusto Franco Lourival HaplisLH - Ruy Santos - Dirceu Curdoso - Eurico
Hl!tCtldt: - Rohl!rll> Saturnino - Bcnjumim Farah - lt:~mar
l:r:tllCll- l:rattl.'tl t\.lontoro- Orestes Quércia- Osires TeixeiraMc11d~s Canutc- Danid Krit:gcr.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença
:tcw.;:t ti Cllmparc:dmcnLu de 32 Srs. Sr:nadorcs. Havc::ndo número
I'C!!itltl!lll;tJ, dl!cl:tfll i.tb..:rta a scssno.
o Sr. 1"-St:crl!t:'trio rrLICCdcrá it leitura do Expedit:ntc.

1: lido o sc.:guintc

EXPEDIENTE
AVISO DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
N<' .155(77, Jc li do corrente, cncaminhundo informações
d:tqLtt.:h.: l\1 inist~riu a rc:spcih> dll Projeto de Lt:i do Scmtdo n9 292, de
I1J7c,, do St.:nhor Sc.:naUor Vasconcelos Torres, que "dispõe sobre a
:~dh;~~~~

ohrigatúria Jc vitamin:t ,\ :10 açúcar".

OFICIO DO PRIMEIRO SECRETÃRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N<' ~5~/77. de 1.1 du corrente, cncaminhundo autógrafo do
l'roiclo de Lei do Senado 11' 204, de 1977 (n• 4.200/71. nu Cümara
dos. Deputados), que rt.:twva ,, praZt1 de validadt! da carteira de idcnti·
dallc pa1·a cstl':tllgl!iro, {Projeto que se lrnnsformou nn Lei n\l 6.447,
de h dctlU\uhrlJ de l977).
O SR. I'RESIDENTF. (Petrúnin l'ortdlul- Hú oradores ins·
~filo:-..

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA- ESI- Sr. Presidente, peço a
pal;t\·ra l..'lHlh' I.ide r da l\lait1ria.

o SR. i'RI'.SllmNn: (l'ctrúnio Portdlal- Concedo a palavra
ao noht\' l.ít.IL!I' da t\laiMia. Scn:tdor Eurk::o Ht:zendc.

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores;
A revista Veja, cm sua última edição, precisamente de 12 do mês
em curso, sob o titulo "Jogo", c o subtítulo "Hora de deliniçàcs",
exibiu a seguinte noticia:
Snid Farhat, Presidente da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), chega a se confessar cansado de contra·
por seus argumentos aos crescentes clamores dos hoteleiros
com quem conversa e que lhe pedem a liberação do jogo no
Brasil. uo jogo não é uma atrnção turística. mas o sifão que
drena o bolso dos turistas", repete ele. "O jogo cria cmprc·
gos, musa prostituição também, assim como o trálico de tóxi·
cos." Alguns se convencem. Outros teimam em aguardar a
decisiio linal sobre os onze projetas de lei que restabelecem os
cassinos no Pais c que dormitum na Comissão de Justiça da
Cúmara dos Deputados à espera de um parecer.
Nós próximos quinze dias esta agonia poderá acabar. O
Deputado Lidovino Fanton (MDB- RS), tido como contrá·
rio ao jogo, deverit apresentar. finalmente, seu parecer sobre
os onze projetas.
"Por questão de êticn" ele niio quer adiantar nada a rcs·
peito c as ilações sobre a possibilidade ou não de liberação fi.
curam por conta, nos últimos dias, do comportamento do LJ.
der do Governo no Senado Eurico Relendo. Há quinze dias,
Rezende iniciou a colcta de assinaturas para a apresentação
de uma proposta de emenda ;\ Constituição, de autoria do
Dcputadogoiano Siqueira Campos, que autoriza o jogo no
Brasil. Mais tarde desistiu porque "serin ridículo dnr status
constitucional à jogutina", c ficou apurentcmentc com um
dos onze projetas, de autoria do Deputado Francisco Libnrdoni. "Um projeto como esse pode ser analisado", disse o
Senador. "E, dependendo das tendências, utó ser aprovado".
Sr. Presidente, a noticia é 99% inveridica. O repórter com quem
conversei, c rnc lembro prccisnmentc, uli nu cutivantc bancada du imprensa, indagou a minhu opinii\o sobre umu propostu de emenda
constitucionnl, visando a permitir o jogo no Pais. Respondi categoricamente ao repórter que isso nua seria possível, porque seria profundamente chocante incluir-se. nu Constituiçilo, dispositivo dessa na tu·
rczu, que sô poderia ser contemplado no texto de lei pcnnl comum.
Em scguiUu, o r~:plirtcr mc perguntou sohrc projeto de lei ordinl1riu,
..:om o mesmo objctivll. Disse·lhc qut: u malí:ria, naturnlmcntc, por
ter sido submetida no Congresso, seria por ele upreciudu. Lembro-
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me de LJUc acn.:scentei que huviu um grupo numerosa de Congressistas fuvor{aveis

:'1

rcgulumcntaçUo do jogo ulirmnr cntUo, que iniciei u

colct:1 de assinutun1s, numa proposta de cmcndll constitucional, com
aquela finalidade, é totalmente desurro1.oado. Isto nào ocorreu. Primc:iro, pela f>rt:liminar que apresentei, de que ni'\o é possível dar•SC
.<tatu.< constitucional a uma permissão dessa índole. Segundo, porque
nem sequer essa alegada proposta constitucional esteve em minhas
milos ou o seu suposto autor, o Deputado Siqucira Campos, pediu u
minha opinião c muito menos que eu fizesse, ou favorecesse a coletu

de assinaturas para a tramitaçào da proposta.

Outubro de 1977

O Sr. lluy Santos (ARENA- BA)- Tenho até a impressi\o de
que o consumo nucionul é quusc todo de importuçào, Acha que u
nossa produção niio chega a 10%.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Muito
obrigudo, nobre Senudor Ruy Santos. Sinceramente, a intervençào
de V. Ex• me rcz compulsar o Boletim e fixar dado que me tinha passado desapercebido no estudo que fiz esta manhã.
Puru finulizur, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os 500 e tantos mi·
lhõcs de dólares que ratalmentc despenderemos nu compra dos
metais em tela, no uno em curso, c a constatação do incessante e

Ademais, Sr. Presidente, cu nào prestigiaria uma emenda ou um
projeto dessa natureza, tendo em vista as grandes repercussões, sem
cumprir o elementar dever, ditado pela lealdade, de auscultar o pensamento do Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

ponderável crescimento, ano a ano, dos volumes importados, razemme temer que jú se tenha tornado uma simples miragem a auto·
suficiência em alumínio aprazada para 1978 no Plano Nacional de
Nilo-Ferrosos, bem como a nu to-suficiência prevista para 1983.

Quero, Sr. Presidente, fazer esta retificnçào a bem da verdade,
porque a noticia, como está redigida, me coloca em termos de solidariedade a uma iniciativa que visa a implantação ou reimplantaçilo do
jogo de azar no Pais.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Apenas um ucréscimo, se
V. Ex• permite: em chumbo a produção baiana de Buquirn está tam·
bém animadora e i: provável que a Bahiu, além do cobre, venhn
contrihuir tumbém pura essa redução com a produção do chumbo.

O SR. PRESIDE!'iTE (Petrônio Portel\a)- Concedo a palavra
no nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Revela o Boletim de setembro do Banco Central que, nos sete
primeiros meses deste ano, as importações de metais não·ferrosos
custaram no Brasil 328 milhões de dólares. Admitindo-se um crescimento linear, a aquisição desses metais nos terá custado, ao fim do
ano, nada menos de 562 milhões, contra 414 milhões cm 1976, ou
seja, um aumento percentual de 36%.
Numa hipótese mais otimistu, se, nos cinco meses restantes, as
importações apenas igualarem os 221 milhões despendidos em igual
período do ano passado, mesmo assim, a termo de 1977 os não-rerrosos absorverão 549 milhões de dólares. A variação anual seria,
pois, de 33%, bem superior à do total das importações, que não de·
verá ir além de 10%. Na verdade, esperam-se importações ao mesmo
nível do ano anterior.
O Boletim particulariza os valores relativos ao cobre e no alumínio, os quais, juntos, perruzem 77% das importações da fam!lia mineral a que pertencem. Os 23% restantes dizem respeito a todos os
Lh:mais n~o·fcrrusos, ist~1 é, os comuns (chumbo, zinco e níquel) c os
especiais (magn~sill, lítio, tung~tênio, titânio e outros).

Merece registro o rato de que, nos últimos dez unos, a importação de nào-rcrrosos, em valor médio da tonelada, cresceu apenas
69%. Se atentarmos para u deterioração do dólar no mesmo decênio,
esses 69% traduzem um crescimento real nulo, ou mesmo negativo.
O Sr, Ruy Santos (ARENA aparte?

BA) -

Permite V. Ex• um

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL)- Com muito
prazer.
O Sr, Ruy Santos (ARENA - BA) - Tenho a impressilo de
que a contribuição maior na importação desses nào·ferrosos é do
cobre. Cobre que u Bahia possui em quantidade e cuja exploraçi\o se
vem tentando há anos iniciar, e só agora i: que vai- pura usar uma
expressão dos economeses - demurrur, com u explornçilo do cobre
de Curuihus, nu lluhia. V, Ex• tem o dudo. E o cobre que pesa muis'?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Perreitumente, nobre Senador Ruy Santos. V. Ex• nilo somente tem n
impressi\o; V. Ex• tem certeza, ou melhor, tem o sentimento, porque
acerta em cheio. Aqui, no Boletim de setembro, encontramos puru us
importações de cobre, em 1975,219 milhões de dólares, c pura o alumínio 100 milhões de dólures. Portanto, u do cobre é mais de duas vezes a importuçi\o do ulumlnio.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Mas,
V. Ex•. nobre Senador Ruy Santos, bem podia rechnr o meu discurso dundo a este Plenúrio uma inrormução sobre a novela de
Curaihas. Diga-nos o que sabe V. Ex• a respeito, depois que o Grupo Pignatari perdeu a cessão das jazidas de cobre.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- V. Ex• tem razão. O problema do cobre de Caraíbas é uma verdadeira novela. Baby
Pignaturi, entrou naquilo ali, rez até uma série de transações
irregulares com donos de terrenos e iniciou o trabalho de pesquisa.
Mas, já agora, hã um trabalho de avaliação feito pela Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais. O Presidente Ernesto Geisel, quando
esteve na Bahia pela pcnültima vez, declarou em Camaçari que a pro·
dução ou a transformaçãg do cobre p~ra utilizac~o seria feila
numa rúbrica a ser montada no Pólo Petroquímica de Camaçari. Eu
acho que já hoje o problema avançou muito. Acredito piamente- já
agora com a participação do Poder Público, da União e o Estado que se: venha u ter êxito na exploração do cobre da Bahia.

O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA- CE)- Permita um pequeno
achega uo seu discurso. f: para inrormar a V. Ex• que a FIBASE,
subsidiária do BNDE, responsável justamente pelo Projeto de
Caraíbas já o levou avante. Hoje, está provado que poderemos ter
reservas para sustentar uma produção anual de 100 mil toneladas de
minério, e, as providências estilo sendo tomadas para implantação
do complexo que responda a essa produção. V. Ex• rez muito bem
em aflorar o problema, dando chance a que estes esclarecimentos pu·
dessem ser prestados em Plenário.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA) - V. Ex• me permite,
nobre Senador? (Assentimento do orador.) Veja V. Ex• como foi
hom alertar sobre o problema do cobre. Eu só conheço o problema
pelo meu interesse de baiano, não vou às suas minúcias cconõmicas,
ao seu estudo. Mas foi bom cntrnr a questão, porque o eminenle
Líder e economista Virgflio Távora trouxe n V. Ex• e ao Plen(~rio
esses esclarecimentos.

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- Eminente Senador,
qunndo muito eu pratico a engenharia e sou curioso de economia.

Não sou economista.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Bem, Sr. Pre·
si dente, desta vez o meu pronunciamento nilo tcrminu com um ponto

ímnl, mus, com dois pontos: um do Senador Ruy Santos e outro do
eminente Senador Virgilio Távoru.
Era o que tinhu a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito
hcm! Pnlmns.)
O SR. l'llESIDENTE (Petrônio Portellu)- Concedo n palavra
no nobre Senador Henrique de Lu Jlocquc.

--Outubro de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçiio II)

Sibado 15 5709

O SR. HENRIQUE OE LA ROCQUE (ARENA- MA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Lembro-me bem da sua preocupação cm formular a legislação
antitóxico. Estudada por um grupo de técnicos cm problemática tão

3 e 4, da pnuta, r.cam com a sua votnçào adiada para u próxima sessilo.

grave, buscou, cm novos moldes, punir com mnior rigor o traficante,

-l-

considerando o viciado mais vitima, que delinqUente.
A mensagem foi discutida e emendada neste plenário, onde roi
ventilado o possível excesso de punibilidade para os pror.ssionais do
tenebroso crime.

Um dos dedicados integrantes do Grupo do Trabalho de então,
que elaborou o texto legal sob a supervisão do Ministro da Justiça, o
Juiz Menu Barreto, ansioso, assistiu ao desfecho dos debates
parlamentares. f! a mesma aprovada e sancionada, e os fatos estão
demonstrando que ela não exacerbou em seu texto, pois, no
contrário, deveria ter sido, tulvez, ainda mais severa em sua
nplicaçilo.
A reformulação penal cm certos setores foi, também, objeto das
preocupações do Ministro Armando Falcão. Este trabalho,
adentrando nus amplas avenidas do Direito Penal moderno, senão
perfeito, foi um avanço no campo da sua execução. Os Códigos,
cujas reformulações estão sendo exigidas pela consciência jurldica
nacional, vêm seguindo a sua possível tramitação. A sua açào· e
discreta, mas altamente ntuante nos assuntos a fetos à sua jurisdição.
Já se vão alguns anos que o conheço: o mesmo homem despido da
imponência de altos dignitários da função pública. Agora leio que
S. Ex• é responsabilizado pela açào da Polícia Federal na investigaçil.o instaurada contra o honrado Jornalista Carlos Chagas. Pelo
noticiário percebo que há tentativa de enquadrá-lo na lei penal. E
deparo, também, com o esclarecimento de que, no dia a que se seguiu
a divulgação da grave notícia que motivou a açil.o policial, a mesma
foi desmentida. E em sua defesa O Estado de S. Paulo arrima-se em
que, embora o noticiário tenha sido destituído de veracidade, ele
deixou de existir com a sua formal contestação.
Em defesa do jornalista indiciado ergue-se, assim, o princípio de
que ninguém delínqUe sem dolo. sendo este intrínseco à ilicitude
penal, nào existindo o crime sem essa matéria-prima. Este, o aspecto
técnico-penal, exposto aos leitores do affa/re, objeto das minhas
considerações. Mas o noticiário concernente ao mesmo, como já
assinalei, apresenta como responsável para a abertura do inquérito
supracitado o Ministro Armando Falcil.o. Nada mais injusto e im·
procedente. Todas as vezes em que S. Ex• tem ordenado providên·
cias nesta área, o tem feito de forma enfática e amplamente publicita·
da. Nunca o fez na caluda da noite, nem ao amanhecer de dia
confuso, jamais intervindo em processamentos penais.
Posso depor sem receio de contestação, porque em vários feitos
nesta órbita judicante a minha presença tem sido assinalada sem
receio, nem vacilação. Jamais percebi coação, ou sequer insinuação
em casos tais, por parte do executivo responsável.
Vale no caso, porque oportuna, a lembrança de que o Jornalista
Carlos Chagas, jú no pretérito, esteve em situaçilo idênticu.
Pretendia-se, como agora, envolvê·lo nas malhas da legislação penal.
e quando chegou a hora de a Justiça se manifestar, e ela só começa a
fnzi:·lo pela palavra do promotor, o inquérito foi arquivado. E mais:
o recurso interposto duquela decisilo mereceu a aprovação tranqUila
da Corregedoriu da Justiça Militar. (Muito bem! Palmas.)
liO

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - Concedo a pu lavra
nobre Senador Virg!lio Távora.

O SR. V/RG!L/0 TAVoR,I PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISiiO DO ORADOR.
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portellu)- Está findu a Horn
do Expediente.
Pnssn·se à

ORDEM DO DIA
Estilo presentes 32 Srs. Senadores. Nilo há "quorum" pura deli·
beruçào. Em conseqUênciu, us mntérins constantes dos itens n~'s I~ 2,

Silo as seguintes as matérias que têm sua votação adiada:
PROJETO DE LEI DA CÁMA RA No 2, DE 1971
(Tramitando em conjunto com o Projeto
de Lei do Senado no 306/76)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 2, de
1977 (no 3.071-B/76, nu Casa de origem), que declara feriado na·
cional o dia 12 de outubro, tendo
PARECERES, sob n•s 528 e 529, de 1977, das Comissões:
-de Constltulçiio e Justiça, pela constitucionalidade e juri·
dicidade; e
-de Educaçiio e Cultura, favorúve].

-zPROJETO DE LEI DOSENADON•306,DE !976
(Tramitando em conjunto com o Projeto
de Lei da Câmara n' 2/77)
Discussão, em primeiro turno do Projeto de Lei do Senado
n• 306, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que considera feriado nacional o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida,
Padroeirn do Brasil, tendo
PARECERES, sob n•s 528 e 529, de 1977, das Comissões:
-de Conslitulçiio e Justiça, pela prejudicialidade; e
-de Educação e Cultura, pela prejudicialidadc.

-3REQUERIMENTO No 374, DE 1977
Votação, em turno único, do Requerimento n• 374, de 1977, do
Senhor Senador Murilo Paraíso solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do artigo sob o título "A Lei Sesquicentcnárin"
de autoria do Professor Palitares Moreira Reis, publicado no Jornal
do Commerdo, refc:rente ao livro

\~o

Poder Legislativo e a Criação

dos Cursos Jurídicos", editado pela Subsecretaria de Edições
Têcnicas desta Casa.

-4REQUERIMENTO No 381, DE 1977
Votação, em turno único, do Requerimento n• 381, de 1977, do
Senhor Senador Braga Junior, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, da noticia publicada no jornal Correio
Bra:i/iense. edição do dia 5 de outubro de 1977, sob o título "Lições
de Um Encontro".
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Passa-se ao Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 95, de 1976 (n• 1.053-B/75, na Cnsa de origem), que acres·
centa e altera dispositivos nu Consoliduçilo das Leis do
Trabalho (Decreto-lei n• 5.452, de i' de maio de 1943),tcndo
PARECERES, sob n•s 599 e 600, de 1977, das Comis·
sões:
-de Constltuiçilo e Justiça, pela Constitucionalidade e
juridicidade e, no mérito, pelu uprovuçüo; c
-de Leglsluçiio Soclul, favorável, com Emendn que
uprcsentn de n' I·CLS.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senudores desejar usnr da puluvra, irei de·
cfurar encerrada u discussão. (Puusa.)
Encerrada.
Por fultu de "quorum", fica sun vowçào udiudn pnru u próxima
scssno.
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O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcllll) -Item 6:
Discussão. cm primeiro turno, do Projeto de Lt:i do
Scnlldo n• 9, de 1977, do Senhor Senador Adulbcrto Senll,
que institui o salúrio profissional dcvid\.1 nos cxcrccntes de
atividudcs luborais qualificadas, c dú outras providências,
tendo
PARECERES, sob n•s 606 e 607, de !977, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionulidadc e
juridicidadc, e, quunto ao mi:rito, pclu aprovação; e
-de Legislação Soclu!, contrário.

Em discussão o projeto. (Pausu.)
Não huvcndo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão, ficundo sua votação igualmente adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portellu) -Item 7:
Discussão. cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senndo n• 6!, de !977, do Senhor Senador Nelson Carneiro.
que dispõe sobre o prazo prcscricionul pura a punibilidade de
profissionallibcrul, por raltu sujeita a processo disciplinar a
ser aplicada por órgão competente, tendo
PARECER. sob n• 306, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Justlta, pela constitucionalidade e
juridicidude, com Emendas que upresenta de números I e
2·CCJ.
A muti:ria constou da Ordem do Diu de 17 de agosto do corrente uno, tendo a discussão adiada, a requerimento do Senhor Senador
Helvídio Nunes, para a sessão de 15 de setembro. Nessa oportunidade, através do Requerimento n• 3!7, de 1977, o Senhor Senador
Helvídio Nunes solicitou o adiamento da discussão do Projeto para a
presente sessão.
Em discussào o projeto e as emendas. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, dcclaro·a encerrada.
ficando sua votação adiada para a próxima sessão, cm virtude du ruita de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) -Item 8:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
Juridicidnde, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senudo n• 72. de !977, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a permanênciu do
trabalhador aposentado no imóvel de propriedade da antiga
empresa empregadora, tendo
PARECER. sob n• 711, de 1977 du Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
Em discussào o projeto, quunto àjuridicidade. (Pausa.)
Não havendo orudores, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiuda para u próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Estil esgotadu a
màti:riu constante da Ordem do Dia.
Há orudorc:s inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE,] REVISÃO DO ORMJOR, SERl
PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Muuro Benevides)- Concedo u palavra
ao Sr. Senador Benjamim Furnh.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o soguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo esta tribunu somente nesta datu, e gosturla de ru1ê~lo
untes, mas comprometido, no Ciclo de Estudos da ESG, para um
curso de: atualização, ni'to me foi possi~Jcl fazer este registro antes.
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f.: que na sua série de cnmc:mornçõcs sohre o Centenário de
Fundação de O Humim•t~Je, Uuas das mni~ belas festas se seguiram:
as homenagens nu AsscmhH:ia Lcgis\ativ;;t Fluminense c o bunquete
no Cluhc de l)irctorcs Lojistas de J';itcrói, onde a anuência foi
enorme. c n~o só. grande foi tamhém a quantidade de pt!rsonulidndes
dos três podorcs ali presentes. Essa homenagem do rererido Clube,
presidido pelo Senhor Wilson Tunil fez vibrar o povo daquela cidade.
Cem anos de O Fluminense - cuja trajetória, com a colabora·
ção de fammosjornalistas, merece cm verdade os aplausos calorosos.
Aquele valoroso jornal hoje cstil nas mãos do Deputado e digno
jornalista Alberto Torres, de quem tive a honra de ser colega na
C:imara Fcdcrul. onde apreciei constantemente o seu destemor nu
dercsa das grandes c:JUsas. E cito, iguulmente, com udmiração a
presença do seu irmão, ex-Presidente do Senado e do Congresso, o
Senador Paulo Torres, um valoroso militar, que nos campos da
Europu, roi dcrcnder a Democracia, a Justiça e a Liberdade.
E por que nDo recordar dessu mesma estirpe de alto valor pol!ti·
co c moral. Acúrcio Torres, de saudosa memória, Lfder da Maioria
no Governo do Marechal Outra: Acúrcio, político tantas vezes elei·
to, c não menos combatível c honrudo homem público.
fi nas mãos de um desses estimados e eminentes brasileiros,
dessa tão grundc família, o jornulistn e purlamentar Alberto Torres,
que hoje esti1 O Fluminense.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB aparte'?

ES) -

Permite V. Ex• um

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Pois não.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES) -Quero solidarizar-me
com V. Ex• nu justa homenugem que presta ao centenário do O
Flumim•nsc, brilhante órgiio que se edita cm Niterói, c também,
tra7.cr meu testemunho 11 personalidade incunrundivel de Alberto
Torres, brilhante Deputado c homem público que com o eminente
irmão Acúrcio Torres, que roi Líder da Muioria com brilhantes serviços ao Brasil, e o ex-Senador Puulo Torres que dirigiu esta Casa,
rormam uma trindade de irmãos que muito tem dignificado e
ilustrado o Estmlo do Rio de Juneiro.
O SR. BENJAMIM F'ARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado

a V. Ex•
Sr. Presidente, por tudo isso, consigno os meus upluusos c
calorosas homenagens ao O Fluminense, ao seu Diretor, aos seus
coluboradores, e ao povo que tem nesse grande jornal um esteio na
defesa daquele Eswdo e das nossas melhores instituições. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides)- Concedo a palavra
uo nobre Senador Dinartc Muriz.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem revisão do orudor.) - Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Tenho recebido do meu Estado, sem nenhum exagero, quase
uma centena de telegramus, para que esta Casa, por antecipaÇl1o, tome conhecimento do Projeto de Lei n• 618-A, de 1975, que estll
trumitando na C3mara dos Deputados, de autoria do nobre Deputado Alcxundre Muchudo, proposiçno essu que ultera direitos
udquiridos dos trubalhadores rurais,
Jú de untemuo ulerto os nobres pares, pura que evitemos reduzir
os direitos do tmbulhador rural.
Não é possível, nestu altura, depois de uma conquista no setor
social. se reduza os direitos daqueles que, realmente, silo os
principais impulsionndores do progresso da nossa Plltriu.
O Sr. Muur11 Benovldes (MDB- CE)- Permite V. Ex• um
aparll:'!
O SR. DINAR TE MARIZ (ARENA- RN)- Com prazer.
O Sr. Mauro llenevldos (M DB - CE) - Senudor Dinarte
Mariz, tamhém c:u t~:nho recebido Uos sindicatos dos truhu!hudorcs
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rurais do meu Estudo vlirios telegramas, contendo idêntico pedido
àquele transmitido a V. Ex• por seus conterrimeos. Numa das lilti·
ma> reuniões da nossa Bancada, tive oportunidade de chamar a alcn·
çào da nossn Liderança pura esse. projeto c as suas implicnções,
ntingindo diretamente a prescrição bienal, fato que tem suscitado to·
du essa inquietação na área dos trabalhadores do campo. Pode
V. Ex• ficar certo que estamos advertidos da tramituçUo dessa
proposição c tudo faremos pura assegurar essa conquista, essa
prerrogativa dos nossos homens do campo.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço a
V. E"' o aparte, e e.<tou certo de que esta Casa nega rã apoio à preten·
são, se ati: uqui chegnr o projeto em npreço.

o baixo poder aquisitivo da sua gente ou o relativo impulso no seu
progresso, como problemas de marcante sentido nacional.
O que se defende sempre quando se faz essa colocação é a
preservaçuo da unidade poiflicn nacional, verdadeiro desafio hist6ri·
co numa Nação como o Brasil, que tem dimensões continentais e des·
níveis econômicos gritantes, como os que separam as suas Regiões
Norte e Sul.
Um dos aspectos que têm preocupado os estudiosos da
problemática de Pernambuco estã contido no quadro que se. segue c
através do qual se depreende que de 1940 a 1970 a percentagem de
sua população urbana e· eu de 20% pura 47%. Isso significa, conse·

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um
aparte? (Assentimento do orador.) - Senador Dinnrtc Mariz,
congratulo-me com V. Ex• por trazer à bnila, à discussão,
antecipadamente, um projeto que fere frontalmente o interesse da
classe rural brasileira. Recebi tambi:m vários telegramas do nosso
Estado neste sentido, inclusive um do Presidente da Confederação
Nucionnl da Agricultura, ex-Senador Flávio Britto, que me pedia
votasse a favor do projeto. Já respondi a S. Ex•, dilendo-lhe que nilo
votarei a favor do projeto, porque não posso prejudicar o operário
brasileiro. Congratulo-me, repito, com V. Ex•, por se interessar, pôr
defender essa classe tão injustiçada, classe que precisa realmente de
defesa.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço o
aparte de V. Ex•
O Sr. Virgnio Távora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. OINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com prazer.
O Sr. Vlrgnio Távora (ARENA - CE) - Acreditamos,
Senador Dinarte Mariz, que não só V. Ex• como toda a bancada
nordestina, sem distinção de cor partidllria - e vamos mais além como a grande maioria do Senado, vão atender a esses insistentes
apelos que todos nós temos recebido desses sindicatos de trabalha·
dores, que não pedem nada mais nada menos do que a manutenção
dos direitos que já possuem. Não vemos como na época atunl se pos·
sa de sã consciência ferir direitos adquiridos. Por mais lógica que se
queim pôr em raciocínios, os mais diversos, apresentados, sob as
formas mais atraentes, uma coisa i: absolutamente certa - i: um di·
rei to adquirido que se quer retirar. Nilo acreditamos que tenha guari·
da nem na outra Casa. Se por um lapso de julgamento da Casa
menor tal suceder, certo estamos que aqui derrubaremos tal
monstruc!;\dade.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço o
aparte de V. Ex• Vejo que realmente seremos unânimes na recusa.
se chegar aqui esse projeto.
Sr. Presidente, sou insuspeito para falar sobre o assunto, pois
sou proprictllrio rural. 1:: um absurdo que se negue ou se tire uma
conquista dos homens que trabalham no campo.
Aqui fica a minha advertência, para que amanhã, aqui che·
gundo o dito projeto, todos jú tenhamos a consciência formada de
que ele fero os interesses da classe mais sofrida deste Pais.
Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Concedo a
palavra no nobre Senador Murilo Parufso.
O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Desejo fazer uma abordagem sobre problema que upnrentcmen·
lc: c:stá circunscrito nos intcn:sscs do meu Estudo, mus que, nu rculi~
dudc, extrupoln esses limites puru rcprcscntur umu dimensõo rcgionu\
nordcstinu c até um indiscutfvcl sentido nucionul.
Alií1s, costumo configumr os problemas do Nordeste, 11 sun
rc:cuperaçilo cconômica c sociul, o seu processo dc:senvolvimentistu,

qUcntemcntc, que, c. . •nJ anos, a população rural pernambucano pas-

sou de 80% para 53%. E nos sete anos da década atual, o fenômeno se
repete, mantidas aquelas mesmas proporções.
POPULAÇ0ES EM MILHOES DE HABITANTES.
Ano

Urbana

Rural

1940
1950
1960
1970

0.54
0.90
1.52
2.45

2.15
2.50
2.62
2.80

%da população urbana
20
27
37

47

Além da preocupação que nos causa esse desequilíbrio, cada vez
maior, das nossas populações, há uma outra face do problema a ser
ressaltada e analisada: a crescente demanda de emprego em relação à
oferta de trabalho.
Neste sentido, lembro aqui frase já pronunciada pelo Engenhei·
ro pernambucano Arnaldo Rodrigues Barbalho, hoje, por ato de
justiça do Governo Federal, alçado à posição de Secretário-Geral do
Ministério das Minas e Energia:
"A se repetirem as taxas do período 1960/1970, na
década de 1970/19RO, um contingente médio de 19.000
. pessoas buscarão emprego nas zonas rurais e 147.000 nas
zonas urbanas, anualmente".

Isso signiõca que o não agravamento do atual quadro social de
Pernambuco só ocorrerá se forem criados em média, por ano, entre
1970 e 1980, cerca de 166.000 novos empregos, englobando ar as atividades publicas e privadas.
Esse quadro poderá atigurar·se como de suma gravidade, se for
verificado que em 1972, - considerada fase áurea da SUDENE,
quando um grande número de projetas foi aprovado - foram
criados em Pernambuco 6.695 empregos, compreendendo 670 empre·
gos no setor primário c 6.025 no setor secundário, muito longe, por·
tanto, de ser atingido o índice de oferta compatível com a demanda
de emprego cm Pernambuco.
Essa questão, analisada em termos globais da Região, para um
posicionamento do Nordeste, não apresenta variações muito acen·
tundas. Se a Bahia, com a implantaçUo do Pólo Petroqufmico, tem
condições de oferecer maior número de empregos, os demais Estados
do Nordeste não vêm conquistando mercados de trabalho nas
mesmas proporções.
Assim, o governo de Pernambuco, advertido da gravidade do
problema, teria de partir parn novas opções cconômicas, utililando,
pura isso, a infra-estrutura de que jâ dispunha no setor viário, de
energia elétrica, abnstccimento de água, silos e armazéns, educação e
suúdc.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V, Ex• um
aparte'!
O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Pois nilo,
nobre Sem\ dor Luiz Cavalcnnte.
O Sr. Luiz Cuvulcunte (ARENA - AL) - A propósito de
ofertas, de emprego, permito-me recordar recente tópico de trabalho
executndo pelo BiRD, por encomenda dn SUDENE, no ano de
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1974, c agora divulgadL) pela autarquia, no qtHll fica revelado que,

enquanto a taxa populacional nu nossa n:giào cresce a 2,5%, :.1 ta.\u
da ofcrtu de emprego crc~L:c upcnas u 1%. Então, veja V. Ex' que,
infelizmente, o problcmu do desemprego tende a itgrav~tr·se lú no seu
Pernólmhuco, na minlw Ali..lgous c adjacências.

O SR. MURILO PARAISO (ARENA obrigado a V. E,,

PEl -

Muito

Como se sabe, o açl1cttr foi e ainda scrú, durante algum tempo, a
base da economia pcrnambucnna. E, nesse aspecto, digno de rc:gistro
é o esforço secular dcsl.!nvolvido pelos emprcsúrios pcrnambuc;mos,
tanto do setor agrúrio quanto no sctor industrial, para sustentar a
economia de Pernambuco através da agroindústria cunavicira. Mas
os poucos dados uqui alinhados bem revelam a necessidade de serem
concebidas e adotudas, com a maior brevidade possível, novas opções cconômicas pant Pernambuco e para o Nardeste, que asscgll~
rem o seu crescimento harmõnico c permitam o equilíbrio entre a de·
manda c a oferta de emprego.
As condições climáticas adversas nào devem intimidar os homens públicos que lutam por uma causa nacional, quando dofcndcm
o problomu econômico, cultural c social do Nordeste c do Norte do
Puís.
Foi norteado por esse pensamento que, cm princípios de 1973, o
então Governudor de Pcrnumbuco, Ministro Eruldo Guciros Leite
concentrou todo o empenho da sua administração numa idéia ab.
solutamente válida como uma nova opçiio econômica, nào apcnali
pura Pernambuco, mas para o Nordeste: a implantação do complexo
portuário industrial de SUAPE.
Trata-se do aproveitamento de uma grande área territorial da
costa pernambucana, inteiramente virgem, o que, de muito, facilitou
a eluboruçi!o do seu plano diretor, a nm de serem instaludus unida·
des industriais de grande porte, capazes de, num processo de auto·
exacerbação, gerarem novas indústrias de porte ml:dio, como também de· aproveitarem matéria-prima da regiào nordestina. Pretende·
se ainda u construção de um porto industrial, de gr<~ndc calado, para
que o Nordeste tenha condições de, efctivamente, participar du com·
petição internueionul de fretes. A suu loculizaçüo nas proximidades
das rotas do Atlântico Sul, a cxisti':ncia de arrecifes naturais, a gran·
de profundidade das :íguas são condições que favorecem o pluno.
Sendo impossível aumentar o culudo do utuul Porto do Recife, e
admitir-se um parque industrial na periferia daquele ttncoradouro, fe·
liz, muito feliz, foi a idéia de reintegrar a SUAPE na sua destinação
portuâria, uma vt:z que, há longos anos, por alij{l foram feitos transportes murítimos de uçúcar.
Paios sucroquimico, de fertilizantes, siderúrgico, automobilísti·
coe toda uma gama de iniciativas c projt:tos de ultu repercussiio econõmica estú prevista para o complexo portuário-industrial de
SUAPE. O seu pluno diretor prevê ainda aspectos outros sumamente
importantes, entre os quuis o turístico, o ecológico c o da preservação dos monumentos históricos existentes.
A idéia de SUAPE mereceu a uprovuçtto do eminente brasileiro
Ernesto Geiscl, ainda quando na presidénciu da PETROBRAS. Ho·
je, o interesse do Governo Federal pela construção duquele eomple·
xo industriul-portui~rio estú configurado com a suu inclusão no 11
Plano Nucionul de Desenvolvimento. Para tanto, Pernambuco contou com o empt:nho, de técnicos nmomudos ~::ntrc os quais o Ministro Reis Vclloso, Arnaldo Burbalho, José l.ins Albuquerque c Rober·
to Cuvalcunti.
,\ssuminda o Governo de Pcrnt~mhuco, o Dr. Jnsé Francisco de
Mouru Cavalcunti tem rcvdmlo especial cuidudo para que nUo faltem recursos flnuncciros nt:ccssúrios t1 cxccuçUo das diversas !.!tapa~
desse grande projeto que, evidentemente, não serú ohra dt: um só goVt:rno fuce 1is suus enormc.:s dimensões e complexidade da implanta·
çào da suu infra-estrutura c o elevado uporte de recursos necessúrim
Usua total reulizaçiio.
Tanto quanto o seu antct.:cssnr, o Gon:rn~tdor Moura Cavalcnn~
ti sabe que ni\o cnlhcr:'t l)S frutos dessa grande f,hra. M:ts estt\, do
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mesmn mnJo. com~il'ntc da sua imrort{mcia rara o futuro do Nordt.:stc.
t\ Secretaria t.lc Planejamento du Presidêncio.t da Repúblic:t, os
Minbtéril)S da Fazenda. Transportes, Indústria c Comércio c demais
ór)!Uos do Governo Federal estilo eng~tjados nu cfetivaçiio daquele
rrnjeto, conscientes de que a SUAPE i: uma inudiitvcl pollticu de ga.
verno fl~tra u Regitto Nordestina.
.~o prórrio Presidente da República liz a entregu de memorial
sobre o assunto, no qu;.d extcrnuvu o meu ponto de vista pessoal sobrc u importünda do empn:cndimento, tendo encontrado cm Suu Ex.celi:ndll uma perfeita identidade de pensamento c o lirme propósito
de que nadt~ venha a faltar à implantação do projeto.
Os primeiros passos pura a cfetiva execução da infra-estrutura
de SUA PEjá forum dados, com o inicio das obras de acesso rodoferrovitirio, de ~1bastccimcnto d'aguu c de energia elétrica.
Os invcstimenlL'S que o Gov•.:rno Centr. d fará para a concretizaçUo desse rrc.jeto teriio u sua rcsp~lsla econômica e a sua benélica
repercussão social.
SUAPE simboliza hoje" esperança dos pernumbucunos. f!. obra
de corugem, pt::rsevcr~mça c pugnacidade. I! obra de ati mistas e não
de derrotistas. ~obra dos que ucrcdilllnt no fmuro dcstu grande Na·
ção, - notem bem Senhor Presidente c Senhores Senadores, - pc·
la eliminação dos desníveis regionais d.c desenvolvimento.
Pura.a sua concretização é necessário apenas h:wcr continuidade na liheracão dos recursos, continuidade no entusiasmo dos
Órgãos dl.l Governo c continuidudc, l!m última unálise, do interesse
d<l prúprio Presidente da República. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisno do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores;
Li nos jornais de ontem uma notícia alvissureira. noticia
altamente auspiciosa, Sr. Presidente: a de que a Suécia estaria
perdoando as dívidas de países mais pobres, de países realmente
subdesenvolvidos, no montante de cerca de duzentos milhões de
dólares.
Esta é uma decisão, é um gesto que só merece louvores, que só
merece aplausos por pllrtc das populações de todo o mundo, duque·
les que julgam, realmente, que sem uma novu ordem econômica
internacional, jumuis poderemos atingir a puz verdadeira, duradoura
c a hurmonill entre os povos deste Planeta que habitumos.
Este i: o caminho, Sr. Presidente, que se abre pura a consecução,
flHr~t u concretização desta nova ordem econ<lmica internacional,
porque o fato i: que, seguindo os caminhos tradicionais, de emprés·
ti mos com juros, principalmente os juros elevados u que estão sujei·
tas ilS operações de crédito hoje cm dia, jamais atingiremos esta
ordem, sobre a qua!lllntos falam, mas que dificilmente se pode unte·
ver, se o comportamento dos países industrializados não se transformar, nos próximos :.\nos.
Aindu hít poucos dins, compart.:ccndo como membro da deh:guçiio brusilciru i\ Conferência lnterparlumentar, cm Sofia, tive n
oportunidade dr.: vr.:rilicar que um dos três temas muis freq(h::ntemenlc abMdndos naquda Conferência cru, e:~ulumente este, referente à
nova ordem ecunômica internw.:ionul. Entrctnnto, todas as abordagens r.:ram carregadas deste cetichimo natural daqueles que subcm
4ue esl;.t nova ordem não scrú implementada, se ni1o houver uma
mndincuçrto do comportamento, do conteúdn da ajuda dos pulses
rcalmentc mais av:tnÇ:tdos, cm rdaçào i.IOS povos menos industrializados c nwis pobres do Planeta.
Assim, quando n Govcrnn sueco decide rerdonr c~;sas Jfvidus, e
ainda cxortu ,,s demai..; países industriulilados do mundo, dn Europa
l~ d;t Am~rica, a as..;im proccdc:rem, estamos certos de que este é o
!.:nminho da rmz c do desenvolvimento do mundn, e este gcstt1 só
tltcrcce ílt.: nôs o aplnusn c n louvor.
Sr. Prc~idcnte, o.;, mec;ulilimo~ uadicinntlÍ'i da chamada ajuda
in!ernacional nUn dari\n frtthlS para a diminuição da dclii~un\dnUc en-
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tre os povos do mundo hoje. As altíssirnas ta:-:as de juro.~ que c~ti'io
sendo cohrndas, por c:o:cmpltJ, aos financiamentos oblidns pelo Bm·
si I, não se pode, cm ahsoluto, considerar como ajuda de um país rara
o outro. Diria até mais: c.:sscs finunci:tmentm que o Brasil cstt1 ohtcndo constituem muis huns negócios ranr O"i hanquciros intcrnacionuis
do que qualquer coisa qut: se possa ch;unar de ajud:1. Diria ainda
mais Sr. Presidente, que é o Brasil que cst~ :tjudando aos h:mqueíros
íntcrnncionais c a cssc'i países mais ricos c rnais industrialil.ndm do
globo, na medida cm que paga taxas realmente c:\orhit:tntcs por esse~
créditos que estít ohtendo.
Ldo, Sr. Prc.~id~ntc. para conhecimento da Casa. um pequl!no
trecho de matória publicada na primeira pitgina da Ga:,•w Mercantil,
de segunda-feira. dia 10 de outubro corrente, sob u título: "Brasil
pngu muis caro". Pas~o a ler, Srs. Senadores:

.. Pergunta: que pais oferece mais risco para os bancos,
no mercado de curodólares: a lndia, superpovoada, sujeita a
violentas convulsões sociais, que enfrenta bruscas mudanças
políticas- u exMprimeiro~ministro cstú presa- c qu~ esteve
cm guerru hil alguns unos com seus vizinhos, ou o. BraM
sil. politicamente estável, berço de um dos "milagres.
económicos" contemporâneos, com umu elevada taxa de
expansão c com crescente influência internacional'? ObservaM
ção: os dois países são grande.< ín1portadorcs de combustível
c foram os mais afetados pela crise do petróleo,
Resposta: emprestar ao Brasil representa um risco pt:lo
menos duas vezes maior do que emprestar à lndin, segundo
os critérios usados pelos bancos.
Na City londrina, o risco de um tomador se mede pela
taxa de juros fixa de cada cmprêstimo, o "sprcad", cobrado
acima da taxa intcrbancária (Libor). Para um empréstimo
por sete unos, ti lndiu conseguiu uma taxa de 1%: pelo mesmo
prazo, o Brasil deve pagar 2.125%, por cinco anos paga
1,875%.
f: certo <tue o empréstimo para a lndia foi, de certa
maneira, excepcional. Tratava-se da primeira vez que esse
país recorria ao mercado de eurodólarcs e conseguiu impor
aos bancos as taxas que quis. Mas cm 1973, quando o Brasil
voltou pela primeira vez. em mais de 40 anos, ao mercado de
bónus, tcv~: que oferecer aos hanqueiros condições
excepcionalmente boas. "Foi ;1 jóia que tivemos que pagar
parn entrar no clube", disse um Dirctor do Banco Central.
f: certo, tnmbém, que o mcrc"do de bónus c o mercado
de empréstimo cm euromoedus silo dift:rcntcs, mas os bancos
suo quase somprc os mesmos. A questão ê que o argumento
do .. rec~m-chegado" pode ser usado de duns maneiras. Uns
pagam jóia, outros são recebidos com tapctc vermelho. O
Bmsil continua rmgundojóia até hoje,
Pergunta: que país representa maior risco, o México que
tem uma dívida extcrnn semelhante à hrasi1dra, e que sofreu
hú menos de um uno uma corrida especulntiva contra o peso,
ou o Brasil?
Resposta: o Brnsil. O México lan';ou um empréstimo de
1,2 bilhilo de dólares, ainda não concluído, mas jít
completamente subscrito, por sete anos, com um "spread'' de
1,75%. Recentemente, a Naeionul Financeira - o ONDE
mcxicuno - foi uo mercado para levantar 150 millales de
dólurcs c ohte\'t: 425 milbJcs. :\operação 11.!\'i.: \'Úrios rrazos.
Pum dct. unos, os juros !'ii\ o de 1,75% - meno, dCl que: 1,875%
que o Brasil dc:ve pagar p~tra cinco unos - para seis ;tnos, o
"sprcud" foi de 1,5%.
Nova pergunta: que pnh rcpn:scntu maior ris,;n para os
banqueiros, u 1\rgcntinu, que tev~: que n:ncgu..:iar sua divida
externa, c cuju innuçào chegou a 4H6% no ano passaUu, que
tem uma imug~.:m internucionul ultamcntc ncgativu do ponto
de vistu polílico, e que cnfn:nta umu assustadora violência
interna, ou o DnL~il'!
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Resposta: o Brasil. r\ Argentina consegue taxas de
"sprcHd" inferiores: 1,5% por cinco anos e 1,675% por sete
<.IOOS,

Outm pergunta: Que país representa um risco mais eleva~
do, a Colômbia, cuj:~ rcccit:~ de divisas depende do cafi: cm
mais de 55(!(,, c cuja produção de petróleo estú caindo, ou o
Brasil'!
r\ resposta ~ a me~mn: o Brasil. A Colômbia consegue
empréstimos por scto anos com taxa do 1,675%- prazo pelo
qu;tl o Brasil deve pagar 2,125%.
E hít uma seqUência do outras perguntas semelhantes, incluindo
Cuba, Portugal c outros p;liscs. sempre da m.:sma forma respondida,
Srs. Senadores, que o risco maior, que quem puga as taxas de juros
maior~ o Brasil, c, que constitui, por conseguinte, sob esse ponto de
vista, um risco maíor pura os banqueiros internacionais .
O Sr. VIrgílio Tú•ora (ARENA -CE)- Eminente Senador,
permile V, Ex• um apnrte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Ouço, com
pruzer, o aparte de V. Ex•
O Sr. Vfr~filo Tú•ora (ARENA - CE) - Lamentavelmente,
jú havia anunciado a V, Ex•. às 5 horas temos que nos
afastur do plenário; temos uma audiência à qual nilo podemos faltar.
Mas, V. Ex• pcrrnita .. nos fal;tr um pouquinho em "cconomês".
V. Ex• sabe melhor do que nós quo além do .<pr~ad suo pagos as
.l:l!t'J as comissões. E, por uma questão muitas vezes de prestfgio
- V, Ex• sabe disso melhor que nós - é feita a composiçuo de
maneira que se tira do spread e se põe .fees. Fariu um apelo a
V. E.x• para trazer a esta Casa todos esst:s empréstimos, e ai- des..
culpe-nos adiantar mais um pouquinho- nas taxas totais pagas. Só
lembro que isso aí é uniforme rara todos, o sprcad c as .fees, a soma
dos spn•mú e dos st•es, que sabe V. E.x• que há pai ses que,
variavelmente, por uma questão de prestígio - estamos dizendo
alguma coisa que V. Ex• concorda?- se lixam cm pagar um spread
até determinada altura e daí cm diante jogar nus sees, nas chamadas
comissões, o excesso. Não queremos dizer que no fundo o raciocínio
ex pendido por esse articulista- que não sd quem seja- não esteja
certo que estejamos pagando juros caros. Não. Quando o emprestador vê que quem estí1 precisando do empréstimo tem urg~ncia ele co ..
brajuros mais nltos. Mas, ui no caso gostnrínrnos de deixar bem ela..
ro a V. Ex•. c fazendo um apelo à sua honestidade profissional de
economista, sube perfeitamente que uo spread, por uma questão de
prestigio, muitas vezes é dcsfulcad:~ uma parcela que é jogada nos
.l't'es, nus comissões. Era a explicação qut: queria dar n V. Ex•. fazen ..
do um apelo pum nos trazer todos esses empréstimos, citados ai, com
suas taxas totais. Desculpe-nos não poder assistir o restante da
exposíçno de V. Ex•. que cuido brilh:~ntc, mas leremos poJo Diário
do Congresso Nacional, justamente pelo compromisso já sabermos
ser do conhecimento de V, Ex•

co~fprmc

O SR. ROilERTO SATURNINO (MDB- RJ)- AgradeÇo a
llhscrvm;tlo, a intervcnçflo de V, E.x.• que, realmente, toca num ponto
que poderia eventualmente, altcrm o que est"u dizendo. Entretanto,
nobre Senador, pelo conhecimento que tenho, os sees, os acréscimos
<ll'S encurgos linancclros, por conta de st'es, são relatívnmente rncnoM
rcs do que os spreads c relativamente muito muis uniformes à grande
llistinçào. O que ~:aructeriLa, reahnentc. o risco do pufs tomudor,
l.!om as operações de cr~Uitos intcrnucionais, muito mnis do que os
,\'('{',\',,

O Sr. Vlr~Oio Ttivuru (ARENA- CE)- l'crmil!l·me interromper V, E."<•, rorquc estamos ~aindo. l\hts, V, E.''- c aqui deixamos
bem daro- é ciente de que i: pn\tica de v;'tl'ios paísr:s, por umu ques~
tnn de prc:sti~io, nUa pagar o spreml além de dctcrrninndo patumur,
jogando IHh .l't't'.l', justmnenlc o t:.xccsso que tcrlu normalmente que
pagotr detcrminmla opcraçi1o. Mtts, V. Ex• est:trtt nqui na próximu seM
manu'?

5714 Sábado IS

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçuo 11)

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Sim.
O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA- CE)- Naturalmente, então,
trará esses dados que lhe solicitamos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- R])- Voltaremos
a discutir o assunto.
O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA- CE)- Com todo o prazer.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Mas, volto a
insistir que, na minha modesta opinião, ns diferenças que se possam
observar no tocante aos sees jamais cobrirão as diferenças de spread,
que silo gritantemente desfavoráveis aos empréstimos obtidos pelo
Brasil.
E, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este quadro que o articulista
desenvolve, e que retrata a meu ver uma realidade nagrante, não po·
de ser considerado como resultante de um preconceito contra o Bra·
sil, visto que o Brasil, em grande parte, é até encarado, é até tido nos
centros empresariais, na comunidade empresarial internacional, como um país até razoavelmente atraente, sob o ponto de vista de investimento. O que ele rencte, a meu ver, é de um lado- e eu não pode·
ria deixar de registrar aqui esta minha opinião- uma certa incompc·
tência das autoridades brasileiras para negociarem essas taxas a ní·
veis mais razoáveis: isto é, na medida em que a sofreguidão por crédi·
tos internacionais, na medida em que a pressão do balanço de paga·
menta leva as nossas autoridades a buscar, quase que a qualquer pre·
ço, empréstimos no exterior, nós estamos sujeitos à exploração por
parte dos banqueiros internacionais, porque eu não posso classificar
de outra coisa senão de exploração a cobrança de taxa de juros a es·
ses níveis superiores ao que paga a Argentina, a lndia, a Colômbia,
Portugal e outros países.
De outro lado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa exploração
dos banqueiros internacionais resulta também de uma observação dn
estrutura da economia brasileira, da estrutura do modelo económico
brasileiro adotado, percebendo esses banqueiros que a nossa situa·
ção, a situação da economia brasileira no que tange, no que toca ils
suas contas externas, não é boa, e pior do que isso, não tende a me·
lhorar, ao contrário, tende a piorar, na medida em que as nossas re·
ceitas de exportação não cobrirão, a curto, a médio e mesmo a longo
prazo, as necessidades de importação somados ao encargos flnancei·
ros das dividas quejâ contraímos.
Nestas circunstâncias a comunidade financeira internacional sa·
be perfeitamente que a situação do Brasil é extremamente grave e
que, a persistir este modelo, isto é, se não forem alteradas as linhas
mestras, as diretrizes da politica económica brasileira, se não se der
mais atenção, se não se apoiar mais o nosso desenvolvimento econômico ao nosso mercado interno e nos nossos recursos disponíveis, a
nossa situação só tenderá a se agravar, a nossa dependência em rela·
ção a esses créditos e a esses nnanciamentos vai ficando cada vez
mais angustiantes, dando margem a este tipo de exploração a que já
estamos sujeitos, de tal forma que eu diria, tranqUilamente, que, ao
invés de estarmos recebendo ajuda, estamos, isto é, nós brasileiros, o
pobre povo brasileiro, a ajudar, através desses juros escorchantes, os
países mais ricos, os países mais industrializados, onde estão sedia·
dos esses grandes bancos internacionais.
Dessa forma, Sr. Presidente, quero, ao concluir esta oração,
voltar uma vez mais ao tema inicial, dando aqui o meu voto de
louvor, os meus parabéns ao Governo da Sut:ciu, uo povo sueco que,
nesse magnifico gesto, resolve abrir novos rumos pura a consecussão
de uma nova ordem económica internacional.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- V, Ex• me permite
um aporte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB nobre Senador Luiz Cavalcante.

RJ) - Ouço o

O Sr. Lulz Calvacante (ARENA- AL)- Não vou, de muneira
alguma, contestar a teso de V. Ex•, de que o Brnsil paga sprmd•· os
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nH1is altos. Mais, ap~:nus restingir-me à Argentina. Na verdade, a Ar·
gcntina é hoje um país extremamente paradoxal. porque, enquanto
tem t:llvcz a maior innaçào das Américas tem, por outro ludo, um

ponderável saldo na sua balança comercial. Então, parece-me que
nesse saldo é que está a explicação de ser menor o spread para a
Argentina do que para o Brasil, pois, infelizmente, nos últimos anos
c mi: 1976, sempre tivemos repetidos e grandes déficits na nossa ba·
lança comercial. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Concordo
com a observação de V. Ex•, Senador Luiz Cavalcante; a Argentina
pode conseguir esses empréstimos em condições mais favoráveis,
porque tem balança de pagamentos muito mais folgada, muito mais
favorável do que o Brasil.
Agora, é preciso verificar-se por que se dá isso. Eu daria a
V. Ex• a minha opinião de que, tendo a Argentina uma renda interna
melhor, muito mais equitativamente distribuída do que o Brasil, o
resultado é este, isto é, o modelo de desenvolvimento económico
urgentino foi pautado por uma distribuição de renda razoavelmente
equitativa.
Se isso ocorresse no Brasil - se u renda interna fosse distribufda
de uma forma mais justa e mais equitativa, o que aconteceria é que a
demanda interna de automóveis, por exemplo, de fibras sintéticas,
de superdetergentes, de whisky e vinhos, isto é, a demanda interna
desses bens que são altamente exigentes cm termos de importação,
seria relativamente mais baixa. Ao passo que a demanda interna de
bens como tecidos, calçados, alimentos c bens que podem ser
produzidos sem pressão sobre a conta de importações, seria relati·
vamente maior.
Com isso, nós poderíamos ter o mesmo produto bruto interno,
mas com uma conta externa muito mais favorável a nós mesmos.
Então, foi exatamente, a distorção do nosso modelo, concentrando a
renda nus mãos de uma minoria de brasileiros privilegiados que
criaram uma demanda sofisticada c altamente dependente de
importações, que nos levou a esta situação extremamente dificil em
que nos encontramos hoje.
Então, aí, a meu ver, está a explicação. A Argentina tem, no que
tange às contas externas, uma situação melhor que o Brasil, porque
distribuiu mais razoavelmente a sua renda através de mecanismos
que poderiam ter sido adotados também pela polftica económica
brasileira.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerrando as minhas
observações, quero mais uma vez repetir aqui o meu gesto de aplauso
em relação a essa decisão do Governo da Suécia, insistindo em que af
está um caminho realmente aberto para a paz mundial, para a
harmonia entre os povos, baseado porque tem que ser baseado,
numa nova e mais justa ordem económica internacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No último dia li, a Associação Sergipana do Ministério Públi·
co, sob a dinitmica presidência do Dr. Pedro lroito Dória Léo,
festejou, mais uma vez, a passagem do Dia do Ministério Público,
com solenidade que teve lugar nu Associaçi\o Atlética de Sergipe.
A data nào foi escolhida arbitrariamente, pois recorda o Decreto
n• H48, de li de outubro de 1890, em cuja exposiçi\o de motivos, de
uutoria do Ministro Campos Sales, se realçou, pela primeira vez
entre nós, a excepcional importüncia da instituição em toda organi·
mçiio dcmocráticn, incumbida que é de exercer permanente vigilün·
ciu da ld, usscgurundo, nssim, o seu império.

Como se sabe, o Ministério Público brasileiro foi criado ainda
no fmpório, quando a Lei n• 261, de 3 de dezembro de 1941, re·
gulumentuda pelo Decreto n• 120, de 21 do janeiro de 1943, criou a
l'romotoria P!oblica. Nossos legisladores se inspiravam no exemplo
fmncês, de forma a que o Ministério Público se tornasse podorosls·
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simo instrumento de poder da Coroa. Somente com o Decreto c discentes, buscando sensibilizá-los para uma maciça adesão, que fe·
n' 848, é que essa visão errada viria a ser corrigida, definindo o lit.mente vem sendo até agora constatada.
c:ntiio Ministro Cnmpos Sales, cm su;.t exposição de motivos, a exut~t
Pura amanhã, quando se comemorará o dia do professor, acha·
posição do Ministério Público em qualquer sociedade democrútiea, se prevista palestra a ser proferida pelo padre Gonçalo Farias Filho,
onde o império du lc:í é condição .fine qua mm parH a cxist~nciu real de Diretor da Faculdade de Filosofia do Crato, e figura preeminente do
Justiça.
clero cearense.
Desde então, muitas as marchas e contramarchas com que se
O encerramento do extenso roteiro de trabalho dar-sc-á domintem procurado firmar o Ministério Público brasileiro em bases sóli- go, com a celebração de Missa de Açào de Graças, solenizada por Or·
das c dcmocrúticas, desfazcndo·se o desvirtuamento inicial, ocorrido questra Sinfónica, sob a regência do Maestro Padre Ágio Moreira.
quundo éramos um Império, mas que perdura até hoje,
Pela ampla repercussão de que se tem revestido a 11 Semana de
Mais uma vez, o Ministério Público, que recentemente se reuniu Cultum e Arte c o VIII Festival de Canção do Cariri e levando em
cm congresso nacional no Recife, luta pelo aprimoramento da conta as nobilitantcs finalidades que as inspiraram, foi que decidi efcinstituição, para o que elaborou anteprojeto de lei complementar tuar o presente registro, na tribuna do Senado, congratulando-me
encaminhado ao Governo-. dispondo sobre a instituição conforme com a população caririense pelos dois significativos acontecimentos.
os princípios mais sólidos da democracia.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
Congratulando-nos com todos os membros do Ministério PúbliO SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc)- Concedo a
co, pela passagem de sua data, especialmente com o Ministério Públi·
co de Sergipe, através de seu operoso Presidente Pedro lroito Dó ria palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
Léo, e formulamos votos para que a nova peleja do modernização
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o scguin·
venha a ter feliz desfecho, para o aprimoramento da Justiça em nos- te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
so País, conforme é do empenho do eminente Presidente Ernesto
Ao elaborar o ll Plano Nacional de Desenvolvimento (PND),
Geisel. E com este registro, prestamos merecida homenagem a abne· em 1974, o Governo previu um crescimento anual de 7% no sctor
gados homens que têm como preocupação o ideal da Justiça! (Muito agrícola, para atender à demanda e às metas de exportação.
bem!)
Pelas suas potencialidades para utilização agrícola e pela sua pri·
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a vilegiada localização especial, a região dos Cerrados, que se estende
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
pelos Estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, foi indicada
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o se· corno uma das áreas para se processar esta expansão, O Governo Fe·
dera!, através do Decreto no 75.320, de 29 de janeiro de 1975, criou
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dar-se-á, no próximo dia 16, no Crato, o encerramento da então o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados POLOCENTRO, com o "objetivo de promover o desenvolvimento c
I• Semana de Cultura e Arte e o Vlll Festival de Cunçüo do Cariri,
promoções para as quais ti:m convergido, desde domingo último, as a modernização das atividades agropecuárias no Centro-Oeste e no
Oeste do Estado de Minas Gerais, mediante a ocupação racional de
atenções dos circules intelectuais e artísticos da zona sul do Ceará.
Os promotores de ambos os certames - Sociedade de Cultura áreas selecionadas~'.
O POLOCENTRO, que está sendo implementado pelos Minis·
Artística, Fundação Martins Filho e Movimento da Juventude açilo conjugada, tudo vêm fazendo no sentido de que os mesmos al- térios do Interior, Agricultura e Fazenda, Secretaria de Planejamcn·
to da Presidência da República e os Governos dos Estados de Minas
cancem os seus elevados objetivos, que são os seguintes:
I. Propocionar à comunidade regional uma vivência artístico- Gerais, Mato Grosso e Goiás, consiste na pesquisa, assistência têcni·
ca, crédito rural, estradas vicinais, elctrificação rural c armazenagem.
cultural;
Por aquele decreto, foram sclecionadas preliminarmente algu2. Realizar uma aproximação Ensino ~uperior /Comunidade;
3. Realizar um trabalho de integração universitária, congregan- mas regiões para a implantação do programa. Em Minas Gerais, sele·
cionou·se itreas nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Médio Silo
do os cursos de nível superior da região;
4. Levar à comunidade~ ati-avt:s de atividades objetivns, uma vi- Francisco e Parncntu.
Embora localizada na região dos Cerrados, no Oeste mineiro, a
vência universitária;
5. Oferecer aos artistas da regiilo e de outros Estudos, uma cidade de Tiros, de doze mil habitantes, não foi incluída no
oportunidade de promoção pessoal, abrindo, para eles, perspectivas POLOCENTRO, medida que seu povo e autoridades vêm rcinvidi·
cando. O Prefeito Municipal, Sr. Levany Bontcmpo de Lima, luta pa·
profissionalizantes:
6, Mostrar e fazer sentir a Arte em muitos de seus variados as· ra que a cidade de Tiros seja inserida no POLOCENTRO, pois "vtl·
rios Municípios vizinhos jtl foram incluídos, como Carmo do
pectos,
Como principais patrocinadores dos dois cometimentos acham- Puranuíba, Patrocínio, São Gotardo, Dores do lndaiá, lbiá, Araxã e
Patos de Minas". Mostra ainda o chefe do executivo municipal que
se relacionados:
sua comuna está com seu progresso estagnado e que u sua inclusão
Ministério da Educação e Cultura/FUNARTE
no POLOCENTRO, por certo, abriria novas perspectivas de progres·
Secretaria de Cultura do Estudo
1\Ô,
Prefcituru Municipal do Crato
Lembremos o pronunciamento do saudoso Senador Milton
Faculdade de Filosofia do Crato
Campos, proferido em 1968, reivindicando desta mesma tribuna a in·
Faculqadc de Ciências Econõmicas do Crato
clusilo do Município mineiro de Barreiro Grande no Polfgono das Se·
Faculdade de Direito do Crato
cas, pura ser beneficiado pela SUDENE.
Banco do Estado do Cenrá; e
Argumentava entilo aquele grande brasileiro. cm defesa de sua
Cerâmica do Curiri (CECASA)
Todas estas entidndcs dispusernm-se u colaborar com a I' Se· tese, que "Mi nas, pela diversidade das regiões diferenciadas que com•
mana de Cultura c Arte e o VIII Festiv11l de Cnnção, tlSscgurando u põem, tem tambêm sunltreu-problcmu, que esttl a reclamar a atenção
respectiva renlizaçào, dentro de um planejamento em que os setorcs do País nos seus planos de desenvolvimento nacional; e cssn drcu é
justamente u que est(L contígua ;\zona mineira jd lncluldu no PoUso·
comunitúrios participam utiva c eficientemente.
A coordenação geral da programação elnbornd11 coube fi profes- no dns Secns, como o Município de Bnrreiro Grande, Porque nilo essor<\ Muri11 Divany Esmcmldo Cubml, enqutmto 11 d" p11rte cultural tender uté uí u uçilo de um organismo federal destinado a desenvolver
c integra r ltreus exntumcnte dnquele tipo e daquela lmitudc1"
foi confiada ao padre Fr11ncisco Sahnicl de Alencar Barbostt.
1': o caso agoru de Tiros, cm relaçilo no Progrnmn de DesenvolviNo timbito das fnculdudes, fornm designudns comissões representutivns, que se empenhurnm, com êxito, junto uos corpo:.: docentes mento dos Cerrados, que estd n necessitar u ntençi\o e o interesse dos
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poderes do Pais, visando ser beneficiada cm outro programa de
desenvolvimento.
Desta maneirn, Sr. Presidente, Srs. Senndores, faço meu o apelo
do povo daquela comuna às autoridades federais, no sentido de ser
aquele municipio incluído tnmbcm no programa, pura poder usufruir desses benefícios.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESII>ENTE (Henrique de La Rocquc) - Nilo há
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão ...
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para uma rápida comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de Ln Rocque)- Concedo a
palavra no nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma rápida comunicação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há cerca de doze anos um grupo de cristãos na Casa fundou a
Liderança Cristã do Congresso Nacional, que se reúne todas as quartas-feira para um almoço onde, dopois de lido texto biblico, silo feitos comentários sobre o mesmo texto e, depois, todos de pé, de miles
dadas, fazem a oração que Jesus nos ensinou.
Este grupamento, Sr. Presidente, há oito anos realiza extraordinariamente u oração em que comparece o Senhor Presidente da
República. Ontem, realizou o grupo uma dessas reuniões em que tivemos a honra de ter como partícipe de nossa mesa o Senhor Presidente da República, o Vice-Prcsidente, vários Ministros de Estado, altas
autoridades, membros do Supremo Tribunal Federal, o Arcebispo
de Brasília e várias autoridades civis c militares da República.
Aberta a sessão pelo Deputado Vasco Neto, Presidente do grupo, este explicou, em poucos minutos, o objetivo da reunião. Leu o
texto bíblico o Ministro Ncy Braga, que se reportou ao capitulo 12,
Corintios, lendo-o puru a nossa Assembléia. Comentou o texto o nobre Deputado Geraldo Freire, que foi um dos Presidentes do grupo.
Fez a sauduçüo à Pátria o ilustre Senador Benjamim Farnh cm palavras, tumbém como o nobre Deputado Geraldo Freire, de exaltação
à nossa união e aos nossos destinos. Comentnram o texto bíblico o
Deputado Daso Cimbra e o humilde Senador que ora ocupa a at~n
ção desta Casa.
Sr. Presidente, faço este registro para que saiba a Casa que, todas as quartas-feiras, quinze ouvintes, membros da Câmara e do
Senado, se reúnem em torno de uma mesa, comentam os Evangelhos, fazem exaltação à união de todos os cristãos c rezam o PadreNosso.
No ano passudo foi presidente do grupo o nobre Senador Benjamim Farah, que realizou magnificas reuniões e fez, também o culto
da oração com o atual Presidente da República, no Clube do Congresso, tendo ampla repercussão aqui e no Brasil inteiro.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Benjamim Faruh (MDB- RJ) -Quero dar a V. Ex• a expressão do meu apreço e da minha solidariedade à sua fala, a respeito do 8• Encontro Nacional da Oração, com a presença do Senhor
Presidente da Republica, do Vice·Prcsidente c de ultus autoridades,
encontro que trunscorreu num ambiente da maior confruternizuçi\o,
Esse movimento, r;ue é um movimento ccum~níco, tem renlmcntc

despertado um interesse muito gmnde no Congresso, agora tumbl:m
no Judiciário, e é um movimento que se nlastra por todo o Pais. Ontem, cm torno da mcsn, tivemos n oportunidtldc de ouvir os oradores, que o nobre Senudor Dirceu Cardoso acabou de citar. Quero
tumbém frisar, Sr. Presidente, que esse eminente colegu fez um coment(lrio u respeito du meditação, que nos causou profunda impressão. Trugo os meus apluusos i1 bonita, à formosa oraçilo feita pelo
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nobre Senador Dirceu Cardoso que, naquele instante, nos dava a
impressão de um grande pregador sacro. Foi realmente admirável o
que ele nos disse e todos nós vivemos momentos de alegria cristã,
porque ali não havia fronteiras partidárias.
Embora tenhamos saudado todos os lideres deste Pais, até mesmo um líder que dirige uma fazenda, umu fábrica, um sindicato e
mesmo o que dirige a sua casa, u sua famlliu, que é também um lfder,
todos esses nós invocamos em nossa modesta oração: mas o grande
Líder, no momento, í: o Presidente da República, por ser o Udcr
n.• I. ~ntretanto, o Líder que presidiu o nosso coração c o nosso espinto fo1 aquele Pregador da Galiléia, que morreu pregado numa cruz
no alto do Calvário para redimir toda a humanidade. Vivemos ontem, portanto, Sr. Presidente, um dia feliz, porque os corações dos
homens públicos e de todos os presentes estavam unidos com o ideal
supremo de servir à Pátria, dentro dos ensinamentos do Evangelho.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço ao
aparte do nobre Senador Benjamim Farah que ilustrou a nossa comunicação. Destaco, Sr. Presidente, dentre aqueles que usaram da
palavra, na cerimônia, a magnifica oração proferida pelo Deputado
AIdo Fagundes, de exultação à Cristandade, em termos vibrantes, calorosos, judiciosos e que nos encheu de contentamento.
Sr. Presidente, devo trazer ao conhecimento da Casa, que dois
Governadores dos Estados Unidos já oraram eonosco ali em nossa
modesta sala entre o Senado e a Câmara, no anexo II. Um, o ex-Governador da Virginla que aqui esteve, e outro o ex-Governador
Jímmy Carter, governador da Geórgia, que quando visitou Brasília,
almoçou conosco, subiu quinze andares no nosso elevador, e em torno da nossa mesa modesta, tomou parte c orou também, no nosso
Dia Nacional da Oração.
Ele deve visitar o Brasil no próximo mês e já nos mandou dizer
que, se sua agenda o permitir, vez que passará apenas um ou dois
dias em Bras!lia, irá tomar o café de uma de suas poucas manhãs conosco, no Hotel Nacional, orando também e demonstrando que o
Presidente da maior Nação da Terra tem um momento para cuidar
da vida espiritual de seu povo e de seus anseios.
Sr. Presidente, quero que V. Ex• mande constar, como parte integrante do meu pronunciamento, a leitura feita pelo nobre e ilustre
Senador Benjamim Farah, que ilustrou nosso jantar com sua saudação à Pátria brasileira, bem corno o final de uma oração de 3 minutos
c meio, que tive o prazer de fazer c na qual me reporto a urna página
da filada, de Homero, escrita há 3.000 anos, vazada, Sr: Presidente,
mais ou menos nos seguintes termos:
"Há uma página imortal, velha de 3.000 anos, que mostra, em toda sua esplendorosa grandeza, a caridade em toda
sua beleza, humildade e expressão humana, mostrando que
Deus aceita, só do homem, cm pagamento da grande divida,
n dor calada c sofrida.
No último canto da !linda, vemos um velho chorando:
um pai beijando a milo do seu maior inimigo, do que lhe havia morto os fllhos e acabava de matar o mais caro de todos
eles.
Prfamo, pui de muitos filhos, ajoelha-se aos pós de
Aquiles, vingudor de Pátroclo, assassino de Heitor."
A cabeça branca do velho curva-se diante da juventude
indomável do vencedor.
Prlamo chora o filho morto, o mais forte, o mais belo, o
mais caro de todos seus filhos e bciju u milo que o matou.
Também, diz ele, tens longe de ti, um pu i encanecido, fraco, sem forças e indefeso.
Em nome do amor do teu pai, entrega-me no menos o cadáver de meu filho.
Aquiles, o nssnssino, o feroz, afasta docemente o suplicnntc c põe-seu chorar.
E os dois inimigos, o vencedor c o vencido, o pu i que não
tem mais filhos c o filho que nua verá mnis o seu pai, o velho
de cubclos brancos c o moço de cabelos louro!, ambos chorum juntamente irrnuaudos pela primeira vez, nu dor.
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E nós mesmos, após trinta sêculos, nào deixamos de nos
emocionar com seus soluços.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DIRCEU
CARDOSO, EM SEU DISCURSO:
O Rei poeta, Davi, nos seus cantos nos fala:
"Feliz u nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu
paro sua herança". SL. 33, 12.
Em verdade assim i: a nossa história. Assim a nossa vida.
Quando nestas terras apartaram as Caravelas Lusitanas, as
bandeiras que drapejavam nos seus mastros traziam um sinal, que
outro nilo era, senão a Cruz que o Filho do Homem um dia arrostara
no calvário, para, com seu próprio sangue, redimir a toda a
humanidade. Eis então que o Brasil na,;ceu para o mundo, sendo
cravado nas suas terras o madeiro, junto do qual se celebrou a
primeira missa, E aquele Deus que nos legou esse imenso território,
ficou plantado no coração de nossa gente, O nosso povo nilo quis
outro Deus, a despeito de todas as visitas, das vindas das mais
diversas raças, com os credos c hábitos diferentes, e com as mais va·
riadas tendências. Aqui esses imigrantes têm-se adaptado acis nossos
costumes, têm-se irmanados conosco, vivido a nossa vida, num clima'
de entendimento e compreensão, porque esta é a pátria, em que to·
dos, brasileiros ou não, sob a proteção de Cristo, sem fronteiras raciais, sem preconceitos, sem rivalidades, sem receios, todos vivemos
como irmãos.
Aquele que aqui chegou na madrugada dos tempos, veio e ficou
e tanto nos amou que nos reservou esse pais maravilhoso e grande,
belo e fecundo, em cujas entranhas estão ainda adormecidas tantas
riquezas.
Deus está conosco! E nós estamos com Deus. Vós, Senhor,
como Pai amorável que na calada da noite espera o Filho que rotar·
da, também está de coraçilo sempre aberto para todos os Vossos
filhos, Os brasileiros, não só querem a vossa presença, mas temem
um divórcio convosco, porque sois a bondade, o perdão, a misericór·
dia, a força, a luz dos nossos caminhos, a fonte das mais sublimes inspirações.
Sabemos que o mundo, a despeito de todos os encontros e diálo·
gos, das reuniões cm assembléias gigantescas como as da ONU,
propugnando mecanismos e gestões de toda ordem, o mundo, repito,
está ainda em escuridão. Temporais ameaçam a paz entre os povos.
Sim, a criaturt~ em certas regiões, se esqueceu do Criador, e em
vez de uma luta para diminuir a fome e a miséria que campeia em
mais de dois terços das nações, faz pesquisa c procura aperfeiçoar os
engenhos de guerra, terrlvcis c destruidores, pondo em perigo a vida
no planeta.
Nilo, a solução que proclamamos não vem das armas mort!fe·
ras, mas do trabalho na lavoura, na criação de animais para alimcn·
lar o homem; na indústria, na tecnologia cada vez mais moderna,
enfim, pela inteligência criadora e dinâmica, posta u serviço do bem·
estar e da felicidade do próprio homem. Eis por que aqui e agora,
saudamos todas us lideranças.
Todos os nossos irmãos que estilo nos recantos mais longlnquos
do Pais; lti no Amazonas o incans(•vel seringueiro, que sangra a árvo·
re para tirar-lhe o latex, fator de progresso dos povos; o sertanejo,
que é um jorte; o jangadeiro, que nos mares bravios, evidencia a
têmpora dos nossos irmãos nordestinos; os canoeiros do Silo Francis·
co; os peões e os agricultores das coxilhas ou das planlceis do Sul; os
cnmpeiros das chupadas do hinterlnnd central ou do Oeste brasileiro;
ou aqueles outros nilo menos brnvos e dignos, que na fronteira mon·
tum guarda na defesa da integridade da pntriu. Não devemos esque·
ccr aqueles que u cuda momento, nus cidades, lutam, sofrem, se
cxpoem 11 riscos sem contu, chegando u dur uté a própria vida paru
salvuguurdu dos nossos lnres. Em todu parte, nus fnzcndus, nas filbri·
cus, nos quartéis, nos mures. nos uviõcs, nos trens, nas escolt1s, nus
universidades, nos hospitais. nos bancos, nus casus comerciuis, no
sindicato, no seio das famflius, nos purtidos, cm todus utividudes; cm
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todos os redutos, em toda a parte, há sempre alguém com n responsabilidade de dirigir, de comandar, de chefiar, de liderar.
Às lideranças de todas as procedências e atividades, uvultando o
servidor atemo, muis presente c com responsabilidade mais alta, por
Isso mesmo o líder maior, o nosso irmão o Presidenlc Ernesto Geisel,
a quem cabe a missão mais árdua e séria da conduçuo do destino da
República, u todos, a calorosa saudação, e que a nossa fula tenha o
sentido de uma prece dirigida. Àquele que entra nas nossas consciên·
cins, nos coloca acima dos caprichos e das paixões, para que os nos·
sos pensamentos e orações tendam apenas para a concórdia, e
entendimento e a confraternização.
Senhor, Vós, como disse o salmista, "estais em todos os lugares:
no vale ou na montanha, nas cidades ou nos campos, na terra ou nos
mares. "Vós estais aqui também, e por isso vos pedimos que todos
nós, brasileiros como estrangeiros, que vivem sob estes céus, de milos
dadas, de corações desarmados, possamos trabulhar, praticando
ações e esforços conjugados para o bem de todos, dentro da justiça,
para que esta nação seja realmente grande, estimada, querida e feliz.
Agradecemos, Senhor, a pátria que nos destes; agradecemos os
sacrifícios de nossos maiores, que com seus exemplos, tudo fizeram
para a construção da nacionalidade.
Todos que temos uma parcela de responsabilidade, que deseja·
mos servir aos brasileiros, servir aos povos, na sua luta pela justiça,
o progresso e a paz, pedimos, Senhor, a Vossa permamente proteçilo,
a Vossa guarda, u Vossa ajuda, a Vossa graça.
Nós Vos pedimos, Senhor, a Vossa permanente protcção, a Vossa guarda, a Vossa ajuda, a Vossa graça.
Nós Vos pedimos, Senhor, que todos, umparados no Evange.
lho, pratiquemos as recomendações de Jesus: "amai-vos uns aos
outros como irmãos".
Enfim, Senhor, nós queremos, e por isso rogamos a Vossa
eterna presença no Brasil, porque "feliz i: a nação cujo Deus é o
Senhor".
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a sessão, disignando para a
próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1977
(tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
do Senado n• 306/76)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 2, de
1977 (n• 3.071-B/76, na Casa de origem), que declMa feriado
nacional o dia 12 de outubro, tendo
PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comissões:
- dt Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridi·
cidndc; e
-de Educoçiio e Cultura, favorável.

-2PROJETO DE LEI DO SENADO N• 306, DE 1976
(tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
da Cúmara n• 2/77)
Discussao, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
306, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que considera
feriado nacional o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil, tendo
PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comissões:
-de Constltulçiio e Justiça, pela prcjudicialidade; e
-de Educuçiio e Culruru, pela prcjudicinlidnde.
·3-

Votnçno, cm turno único, do Projeto de Lei da Cúmura n• 95,
de 1976 (n• 1.053-B/75, nu Casa de origem), que acrescenta e altera
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dispositivos na Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei
n• 5.452, de I• de maio de 1943), lendo
PARECERES, sob n•s 599 c 600, de 1977, das Comissões:
- de Conslltulçiio c Justiça, pela constitucionalidade e juri·
dicidiidC c, no mérito, pela aprovação; c
- de Le,:;islaçào Social, favorável, com cmcndu que aprcscntu
de n• 1-CLS.

-4Votução, em turno único, do Requerimento n• 374, de 1977, do
Sr. Senador Murilo Paraíso, solicitando a transcrição, no.• Annis do
Senado Federal, do artigo sob o título "A Lei Sesquicenlcnária" de
autoria do Professor Palhares Moreira Reis, publicado no Jornal do
Commerrio, referente ao livro "0 Poder Legislativo e a Criação dos
Cursos Jurídicos", editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas
desta Casa.

-sVotação, em turno único, do Requerimento n• 381, de 1977, do
Sr. Senador Braga Júnior, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, da notícia publicada no jornal "Correio
Braziliense", edição do dia 5 de outubro de 1977, sob o título
''Lições de um Encontro".

-6Votaçilo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 9,
de 1977, do Sr. Senador Adalberto Sena, que institui o salário pro·
fissional devido aos cxercentes de atividades laborais qualificadas e
dá outras providêncius, tendo
PARECER, sob n•s 606 e 607, de 1977, das Comissões:
- de Constituição e Justiço, pela constitucionalidade c juridi·
cidade, e, quanto ao mérito, pela aprovação;
-de Leglsloção Soclol, contrário.

-7Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 61, de 1977, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o
prazo prescricional para a punibilidade de profissional liberal, por
falta sujeita a processo disciplinar a ser aplicada por órgão competcn·
te, tendo
PARECER, sob n• 306, de 1977, da Comissão:
- de Constltulçiio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com emendas que apresenta de n•s I c 2-CCJ.

-8Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidude, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Sonado n• 72, de 1977, do Sr. Senador Vasconcelos Torres,
que dispõe sobre a pcrmnni:ncia do trabalhador aposentado no
imóvel do propriedade da antiga empresa empregadora, tondo
PARECER, sob n• 711, de 1977, da Comissão:
-de Constituição e Justiço, pela injuridicidade.

-9Discussão, em turno único, da redução finul (oferecida pela
Comissuo de Redaçilo, em seu Parecer n• 788, de 1977), do Projeto
de Lei do Senado n• 57, de 1977, do Sr. Senador Cattetc Pinheiro,
que dispõe sobre u participação obrigatória de brasileiros natos no
capital das empresas do setor de abastecimento, na proporção que
cspccificu, c d{a outrus providências.
-lO-

Discussão, em turno único, da Rcdaçilo Finul (oferecida pela
Comissiio de Redução cm seu parecer n• 787, de 1977), do Projeto de

Resolução n• 84, de 1977, que autoriza o Governo do Estudo do
Ccaril a elevar cm Cr.S 18.846.074,00 (dezoito milhões, oitocentos c
qunrcnta

t

seis mil, setenta c quatro cruzeiros}, o montuntc de sua

divid:> consolidada.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lu Rocquo) -

Está

cnccrruda a scs!!ÜO,
( Lt'\'OIIIa•.H' a se.fsào às J 7 horas e 20 mlnwos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE SAR·
NEY NA SESSr10 DE 4-10-77 E QUE, ENTREGUE À REVIStTO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. JOSf: SARNEY (ARENA - MA. Pronuncia o seguinte
discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nesta data, quero, perante o Senado Federal, fazer um registro
sobre José de Barros Martins, poJo quadragésimo ano de suas utivi·
dades como livreiro à frente da Livraria Martins Editora. Minha louvação à sua obra. ao umigo c meu editor, é percucicntc. Corn meus
manes maranhenses a lição de louvar, e louvo os resultados quarentões do trabalho de um homem decidido a vender livros, num pois
subdesenvolvido, de cultura limitada e acadêmica, vender sabedoria
nossa e dos outros.
~de se ressaltar, quando na nossa pobre condição humana, encontramos grandezas como a de José Barros Martins, moço paulista
que há quarenta anos abandonou o caminho fácil do sucesso de promissora carreira bancâria, pelas ásperas e difíceis veredas do comércio editorial, por puro amor à cultura, pelo ideal de oferecer o seu povo o instrumento capaz de lhe alumiar as idéias- o livro.
Ressalto o sucesso, a sua vitória na conquista deste ideal.
~ uma afirmação grandiosa a de José Barros Martins, este
paulista indomado que, montado em boa e sólida consciência literária c filosófica, adquirida nos bancos da tradicional escola de Direito
do Largo de Süo Francisco, de sob cujas arcadas saíram tantos nomes pura a vida sócio .. cultural brasileira, decidiu, em 1937, encetar
nova carreira, a de livreiro. E seu sucesso neste ramo i:: por mim ngo ..
ra registrado, perante o Senado da República.
Coloquemo-nos, com toda a força do imaginação, naqueles dias
angustiosos de 1937. Recuemos àqueles tempos nevoentos da ditadura de Vargas. No exalo ano em que se estabelecia o Estado Novo, o
jovem Martins decidiu difundir cultura, abrir as portas de uma livraria à inteligência moça brasileira.~ louvável.
Lembro que há dez anos, quando os amigos de Martins, os amigos da Livraria Martins Editora - escritores, artistas plásticos, ato·
ros, teatrólogos, professores, políticos, industriais, comerciantes c
cientistas- promoveram os festejos do trigésimo aniversário dos oti·
vidades deste livreiro louvável, o ilustre poeta e ensaísta paulista Má·
rio da Silva Brito, companheiro de trabalho de Martins, ressaltava as
dificuldades enfrentadas pela editora, José de Barros Murtins- depunha Mário da Silva Brito- nunca aceitou "um real que fosse do
DIP, ti\o pródigo em benesses pnra os editores que exalçuvam as realizações do regime ou a personalidode do ditador".
José de Barros Martins, além de uma posição libertária à frente
de sua editora, foru soldado da Revolução Constitucionalista de
1932. Esta condição, por certo, dificultava o trajeto, o seu navegar
no mar de escolhos do Governo Vargas.
Atravessou os parcéis e cú estamos exultando seus feitos livrei·
ros, suu consciência infcnsu a modismos polílicos el'êmeros e enguno ..
so.~- dcmocrntll que é em essência e tem demonstrado uo longo dos
anos, c quarentu deles dedicados a difundir culturu, sem innucnciar·
se preconceitos partidúrios, por facciosismos,
Num mundo adverso, num tempo de dolorosas convulsões políticas abaladoras de todas as nações- o fim da cru de trinta e toda u
décudu de quarenta- Murtins foi lenta c firmemente construindo o
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conceiro de sua editora. Tal credibilidade alcançou no trabalho
desenvolvido ao ludo de seus companheiros formadores da equipe di·
rigente da casa- Rubens Borbu de Morais, Mário de Andrude, Sé:r·
gio Milliet, Jouo Cruz Costu, Herbert Buldus, M!~rio du Silva Brito,
Edgard Cavalheiro c outros- que ser editado pela Martins jú era a
própria glória literilria e esta credibilidade é inquebrúvel c duradou·
ra, subsiste nos nossos dias, ao termo e ao cnbo desses quarenta :mos
de atividades.
Por vezes, quundo me envolvo em trabulhos literários e absorvome denrro de minha bibliotecu, percorrendo as lombadus dos livros
16 guardados, vou relembrando a própria históriu de Marrins- feli·
cidade que tenho, cm possuir diversos volumes suídos das miios do
livrei r~ agoru louvado. Os títulos desses livros, os muitos tftulos, vuo
dizendo o que foi feito nus quatro dezenas: aqui a obra de um autor
novo brasileiro; muis adiuntc circunspocto compêndio de filosofia
contendo o pensamento vivo de um sábio dos tempos modernos; lá,
uma obra du historiografia brusileira: alem, toda a obra romanesca
do nosso Aluizio Azevedo, uutor dos meus deslumbramcnros !iterá·
rios de ginásio na quieta São Luís; encontro, depois, os queridos
autores da Literatura Universal, Maupassant, Dumas, Dostoievski,
Dreiser, Boccacio, Musset, Pinmdelo; e, acrcscente·se mais ainda,
edições especiais de obras plásticas de muitos de nossos artistas, uma
atividade pioneira de Martins:e mais ainda, muitos livros de meus
amigos, de companheiros de oficio literário, Montelo, Gilherme de
Figueiredo, Almeida Fischer, Ascendino Leite, Osman Lins, Mar·
ques Rebelo, que me lembro agora cê bem longa a lista de obras de
autores nacionais editudos por Murtins. Um rio de informações
literárias e científicas saídas das máquinas da Livraria Martins Edito·
ra. Sem dúvida, quando se fizer, mais tarde, o exame histórico das
ocorrências sócio-culturais desses nossos tempos, o estudioso terá
que debruçar-se sobre a bibliografia da Martins - extensa, por de·
mais extensa para citarmos aqui, abrangendo toda uma fase da nossa
vida intelectual- a fim de term'mur u innuência exercida por ela nos
fatos registrados de trinta por diuntc.
Exalto, José de Barros Martins, o aluno de Roger Bustide, l'ier·
re Monbeig, Cesarino Junior e Miguel Reale, na Faculdade de Direi·
to de São Paulo, que se transformou em livreiro, considerando antes
de tudo o trabalho editorial como supletivo da universidade; o ho·
mem que compreendeu a necessidade de fomentar o livro- nacional
e estrangeiro- para ajudar nosso povo e emergir, sair du dolorosa
pobreza do desenvolvimento intelectuul e económico, um decorrenre
do outro. t justo assim, que em nome do Congresso, preste uma
homenagem justa a Josí: de Burros Martins- por ter povoado nos·
sas bibliotecas de muitas e muitus obras sobre nossa história, nossa
economia, nossa re:tlidude social, expressa na ficção literária ou no
estudo sociológico, p:1rn que nosso povo Cllnhecessc a si mesmo em
toda a sua dimensão pl\SSl\dt\ e presente e f.'rojctas.se seu advir. São
quarenta anos de cultura, património do povo brusileiro, o patrimô·
nio literário da Martins Editora.

O SR. JOSf: SARNEY (ARENA- MAl- Com todo prazer.
O Sr. Lázoro Barbozn (MDB- GO)- Desejo associar-me, em
nome da bancuda do MDB, à homenagem que V. Ex• prcsru uo
grundc editor José de Barros Martins. Realmente, u Editoru Martins,
como V. Ex• afirma, é um patrimõnio cultural do pais.
O SR. JOSf: SARNEY (ARENA - MA) - Agradeço ao
Senador Lilzaro Burboza o ter se ussociado à homenagem que presto
a esse grundc homem, que marcou de modo permanente sua presença nu história do pensamento brasileiro.
(:o que tinha a dizer,
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RELATOR

I

DESIGNADO

DAT.\ DA

CONCLUS~O

OIS1RIOUIÇ.'..O

DO PARECEM
DO RELATOR

SJ:::1\DOR OTTO
LCH:-'.A.'\N,

10,03.77

SEJIADOR LCITE

25.04.77

co;-..:cLus.\o

OBSL:AVAÇO!;S

OA
COr,!ISSAO

ViSta liO Son.

Nolnon CD.rno,!

ro.
ll4,09,77)

Lornoa Kubtischok do

do ox-Pro~id~nt~ d4 Ropúbl~

Kubti~chek

do

Olivoir:~.

So:-.a.do:- V.e:sconcolO:J Torres,

P F..OJE:'l'O LEI

S~~AO.:l

I concede pt:.:sso

"'

22.0-1.17

<:9/7il

pe~::'la.ncnto

uos Jcroviã.rios

i.'.oro:'lautas, com m!l.io da vinte anos de

CHNJI:S.

•

Inconstituc12 APROVADO. Vem-

nll.l,

cido so:~.r;alaon C.1rno!ro.

s.:~r-

viço nt.s ompracas aóroJ.o b:alliloiru.

I h\!t.o.::

I

su~ador va~conc~los ~erro~.

?f.03ETO LEI

I A.LterJ.

S~:~i\CO

t:<? 78/76-Complemcntar.

23.0-1.76
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Rod1stribu!do,
Visto. ao San.
Nelson C4rnci-
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ZEt:ACOR OT'I'O
LEm:JI!m.

02 de
Col'.lplo::".ont.ar nl? lS,
I j'.llho doa Lili
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no fl',érito,

CONCi.USAO

DA

CO:,IISSÃO

I

OBSERVAÇOES
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co, com amo ii
d.::. n'i' l-CCJ7

SO!l CAR.'miRo.

:H'l~ro o Conselho dC

Ij
I l"ltor. Pooor Cxocudvo.

Chcipllnil na
:lcÜci.l ;.:il!tc.r I! no Cc:po d.CJ Uo:nboirou
=.i::ci':u
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do :;;, r:'l!c!ur~l a d.i outras prov.!.clÜnci;,s,

I

! ~'lt::'.l~:~·,:~ ~u:so~t:ç;~o o.\ co::rss~o t:.:co::ar.u,\ 1'•
I :.:i.:;:..;,·,G.::! :;·~· ~0~/77 d;) S:'. Proaidt:Jnto da

I ;-.....~:.;1!..!.~:~
1

~~O!·on:.;o a:J SunAdo J',,d.::::ral pn~" :~'JJ !loJ1c. •.uo:L::H.I.l ;a Pro.fc.it.u.r~o~ t-:u~\1
:;:..1:~~ t:.: Ís·~:-.t~:r.1 (:\:') :. cl~vo1r o montn!l
1:.;1 c•J ~;·Ja u!vid.::. cont;oliduda orn • , ••. •,.
Ct:~

l0.~20.0GO.OO,

13,09,77

SENADOR I'l'l.Z.I

VIO COt:LUO. -

lJ.Q9.77

Conlitit:ucionlll ll.PROVADO.
~

jur!aico,

(14.0~.77)

NUMERO r; t:MENTA

PROJETO R.CSOLUÇi;O Dll CO~!ISSÃO ECONOMIA ]..
~U:/lS.\0~1·! NQ 208/77 do Sr. Prccidanto
dD.
RopGbll.cA •. vrcpondo ao sonndo 1-'cdo:-al p]l
r:s·auo JIO~a lHltorizAdA a Prefeitura Nuni
cipil de 'I'rÕ& L:~qou (l·l'l') D elevar o mofi

tonto

dcl ISU'C

S'bado I~
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!ntc-,:,.!u:: A!.ter.lÇÕO$ 010 art. 1~-l J.:~ CI.'!' 1 pll

I

'

po1r<~.
Der ll:'IOXoldO

.,; sc:1

21.09.77

nos VLS ldó/
76, 75/77 o
15,2/77

r<.~ ~;::e.:ü:~.::lu::oJ.' golr.lnt!.:l.:o a.oc ropraoant~n'tÜ
;l.:.;;;cJ.s~ua :0!1:1 C.;!t:liC.:IOOC Interna" Uo rroVQ.~çíio cio hciCa:'ltos do Trabalho (CIP AS)

Autor r sonndor J:olllon Carneiro.

I
LEI Ci~"'...i.f~.<\ t~9 82/77:

ll~OJ!:';'O

O!uciplin.J. o

I

I

22,09. 77

Ja protol:;t:os da
U5. out:r.J.s prov1d.:inc1ali,

Copl!t:.li.lO A!Jo li'ilguOlJa::;,

CATA

NúMI!RO E EM!!tlTA

I

SJ::NliDOR m::L SOH CMI':l:IIIO,

ci.lnccl.J.;:~olr,to

t!t~loa C.lr.\!li<li:O ~.t
.;u~cr:

2l.09.77

O~

RECEB!f.IENTO
NA COMISSf,Q

~:10J~':'O L!::I C~:O\!t.A !l? 83!77'
;,c:ll:JC'il:"'tD. p.J.:.-Sgrnfo~ UOS :lrtl'lo l~ o 99,
o ·.'lltl!lrd ol :llJ.:J.ttão do D.rt;; .l.C Ja .t.oi n?
u H·~, do .l.Sl,l2,ln.;,d1tlponà~ 5ol>ro limi
t.1;~o d~;;; 1:'1do:;b.1.;0o!l l'Or dAnou po3t~O.:l!a
a r...:.t~~·ie.Ll, çol:l~rtoa pelo:: sagu:o;o
tia

R:I.AiOii

DATA CA

CESIGN.3.CO

OISTriiBUICAO

;u.o9. 77

sm: ci\mauno.

S!::I:AtJOR 1:1::1.•

22.09, 77

ll..09. 77

SL:IJ,\DOR \:IL SOl~ COllÇi\I.VI:S

22 .O !.I. 77

SI:NADOR \'JIL -

22.09,77

CONC!.US.\0
CO PARECER
CC REL-ATOR

I

08SERW,ÇCES

COI.~ISSAO

r~sj.ona.:.C:.l!C.lCfJ c.L~il do~ ;-rot~riat.iriOil

Qc v.::!::u1o11 n~t::~ctortHI do:: Viol tl!lrrolltra.
l1\.:t:O:'l CcpUtõ!JO FrAnci!lCO i\mD.r.ll,

I

I

I

I

CONC!.US/.0
OA

co:us .r:co::o:!Ii\

~

nOJC':'O R:~O:.OUÇ~O DI\ CO!·I.IS, J:.:CQ:;OJU,\

A

r~.oJ:::::•:o R.::~o;.~.:çt.o p4·,

i9J/7 7 (.lo sr. Proddenta Uo.
f!!lp·j::tlica, proponJC\ õl.O Sl)noldo l·'cUoral
p;l.c.'il .:JUO aojol aut:ori::aJo o Covorno
Jt.)
l:lio;ol~O \.io Coar.i il aluvnr o rnont.::t.nto ~:lu
uuJ. C.lv J.da consol!Ja.ll.J. Q:n Cr$ld. •'~•1 ü, 07+1 ,00,
:·::::~;;o;::.:

:~~·

.1.00/7'1 do sr. Ilto!lidanta !la
propor.do 'aa San11ào for.lorAl pa
o. PraCllitur.:a HuoT
ei1~:1L Ja For~alc::ol (Ci::l li. aluvAr o mon :
~ ... nt.o J<J aull. úivi~l.:. conuoliUoldo'l cm •••••

:.:.!:;:;:;,\rJ..:-:.1

.~v

.21..0!1, 77

I
II

SOU GONÇALVCS

H~p~blicü ~

l."~ rr..:o :lCJA olU~OrJ i:Ar.lõ!

c r~ l.J.JO.nld,Sl.

.
. I

Outubro de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11)

DATA Dr::

NOMERO E EMENTA

AECEWr.~::NTO

NA COMISSAO
P.ROJt'l'O RESOLUÇ"O D.\ COI•liS.~COllOHZA
::.
I·~:JS,iíi!::l-1 ;;9 :.cJ, U!J 1977, do Sr • .PNsi.don:c àa Ropu:)!J.C.:t, propondo .10 Son.1t1o
F.::~oral pua qu~J soja auto:-!::.:ai.:& .a Praioi~:ura Nunieip;d !lo ll~rllonal C.1ndido
RonUon {Pii) t1 iJlOV.lr arn Cr$13.3:.!G.~JJ,SQ
o ::~entAnto .:l.:r .aua d!vid:a consol1Qnda.

21.09.11

RELATOR

CATA DA

COI~CI-US..:.O

DESIGNADO

DI5TRIBI.'/Ç.;o

CC PARECER
00 RELATOR

$1.::/.'I.OOn LEITE
CIIJ1Vl::S,

S4bado 15 5743

CCr~CLUSAO

o•

OCSERVAÇC.SS

COI!.IS$}.0

22.09.77
\

'
Pl\OJt:'iO .tE! SC!lADO

!~9

188/77:

21.09, 7l

I~trodu:: Altoraçõoa n.:t X.ai n9 6 147, do
.zo de!· novombrt:~ do 1974, po1ra. l:lt~torrninnr
4 tlivulgaç~o ~os ~lcmontos CJUO d.lo or1 ..
qcrn AO !fttOr .to .t'ClljUato.rr.onto SA1ilrial,

Autor: sen"dor

I'

22.09,11

SC:U.OO!l O!U:S-

T.I::S QUCRCI,\.

II

tl~:~l::~on C.:~rneiro,

I
IlROJt':'O LEI St:l1i\DO H9 189/17:

:U.O!J.77

Cior,;õe aobro pacirõc.HJ o sorom obaervailos
n~s vc!culos a,;, çranuportl.l c~:~loltivo.

,\utor: sonl!Cor Vwsc::oncoJ1os

c

I

Torru~,

OATA CE'
RE'CE:6it.l;,•.JTo
NA CO~.IISS.!.O

NCIMfAO E EMa:NTA

PROJl:TO Ll::I SENADO ;~Q l3ú/7ú:
(:1Ll3S'l'I'!"U'l'IVO DA CLS)
Alter"' A Loi n'i'' ~ eJG, tlo 9.l:t.l9tiS, quo
rc:}ulA ~s Ativid..lJ~:~ dos roprosan-e.mt~o~s
co::~llrC!Ais autõroor.:os o d5 otJtna r,;rovid\in

',

i

22.'09. 77

Sl:lU..DOR I7AL!
VIO COELHO.

ci'::s.

2~.09.

77

I

RELATOR

DArA DA

CISTR:SIJIÇAO

OI:Siú~,!,CQ

s;.;:u~uon l':'l~!

CO~CLUS:..O

00 PARECER
CCJ RELATOR

CONCLUSÃO
OA

OBSEAVACOES

CCMISS,1,0

n.ur,.77

'IIO COI:LUO,

-

Autor1 Sonwdor Lourival OAptiUto!!..

:I
•
.

llROJE:'I'C LEI S:!IAOO t/9

Hl/77-0~:

.22.09. 77

st:!l~\Pon

SOil

Fixa ida.:lu m.S:xil~.:l P"'-.t'A in,criçüo orn concur
tiO r•Ubll.co àostinado AO ingronllo om ornpro':
1J03 ~:~ c.ugos àc Serviço Civil !.lo O,Fa<.loro.l.

m:!.-

27.0L77

C~\IU/EinO,

Autors I'bdar Exocutivo,

PRÇIJCTO LEI sc:-.:~\Do N9 1:)2/771
Villl .:nnp~r.)r 11. cultura :.rtluüc.:a populu
"trAv.Ss ous bandu tlll mÜJica o Q;l outr.::~:l
pl'oVidünci.ln.

u.o~.11

::nmauon ur;I ..

27.0'9,77

TOn UII\5,

Autor: Sc.m.:ador nuy SD.ntou,

-

I

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sedo 11)

5744 Sábado IS

Nú~lEPlO

i

DATA OE

E EMENTA

~---------------------------

RELATOi1

DATA DA

NA COMISS.\0

DESIG~:ADO

OISTAIBUIÇ.AO

.!U .U:.t. 77

::::::1:,\!JO:t ll~l.V!
UIO :n;:u;:.,

:27.0~.77

s:;::,\UO!l Ll:ITI:
C!loWl:;S,

2'2100.17

RECEBI~.1ENTO

1

i:!o;t.lbolacoJ quo q1.;;::.;u!o o

c::~r:ru•J.lr.io::-

~'!o :!~po:::.t.:u:

CONCLUSI.O
DO PARECER
DO RELATOR

Outubro de

I

CONCI.USAO
DA

OBSERVAÇCES

COMISSÃO

Ucix.1r

o }'C':'.S, o o::lp.rog.:a::!o podur.l
cor;:.;;..::or.:1: toJ!OcinJiJo o contrato o ?lei ..

1 t.:.::.r " àcvid.o.

.:.r.t:.:ni::.:u;~o.

i hutor1 .:ian.ldor l'rlnco l·lontoro.

I
.·::.,3;·.c~:·t

;l? 203/77 uo s:-.

P:a:.~ii.lc:1tt;

d.l

;:~,:;;~o:~lic.:l., !':'O~Oni.!<.:) tlO SO:lill.iO 1-'IJ.!~r.ll p~
r:t 'lU!.!
~i~l!

sojn

:~out.oriz.o..:iu .l

ProJfeit.ur.l ll!!n.f.

ôo Rio :r:.r.eo do SUl (~~) .l ~lwvar
o no:'lt:;:-,to J~ .:>UJ. .::l!viàa conaolil.l.:~.Un. cm

I

C:~ Q,;J~.l23,65"l'

(?itOJE:":'O R!:SOLUÇ~O DA co:·IIS-rCCO!:o:~Iid

I

l___________________ l·-----1------1-----1------:------1----li1,00.77
:::.:::s;,c;:.;:l :~?219/77 Jo sr. Ilr.:aillom:.c
I!Ol
smu~oon m::tvr
27.0!l.77
R.1?Ü~l!ca, p::-ot:onJo no scnndo Fo!.lor.:ll P!!

'!

r.:~ :;u~

CIO

acj.:l auto:i::ild.J. a l"rcfoitur.J. i:1.1ni
õ

;:u:n;s, -

c!.fl:l.l c:c C.1mpo Crandc (NT) a aluvar
;::.1:~t.::.:",t0 de :IU.J. J!Vi!.l.J. CC'l!)SOliU.li.l.:l
2~2.2•s.ooo,oo

Cr.l

cr;

(P!tOJ~-:"0 R::':SOLUÇ~O DA CO:.US ,J;;COlJO!III\)

I

CATA

~(.·~.~ERO E EMEN7A

os

RECEB1:.1~r~TO

I

NA CCI/.ISS.!.O \

RELATOR
CESIGNAC:O

'i

DATA OA
OISTRI6L.:ICAO

CONCLUS:.O
DO PARECER
00 R!::LATOR

I

CONCt.USl.O
DA
COM:SSAO

OSSS:RVAÇO~S

I

·~ -: . .-·-.:..-,.,;-.o-.-.:.-.-::-o-;o-"/_7_7_ú_o_S_"_'-.-,-,-,-iO-o-•n-,-"--<1.--:--2-d-.O-,-.-,-,-:-S-"-;-:,\!.1-'-0-R-C-',-'~-O-:II.-;!?-.0-~-.-,--l·------~------·l-------l
rroponJo .lO SanaQo FIJ-.!.cr.ll Jl~
t".!l. ';'.;1.1 ;;t;:Jol ,:.;.;.:,o::i::.ldO o 00l)o1rt:l.mur.~o u~.~
:\~',;.:. ~ :.:õOCl"Cto .J-:1 ,roai •.i<:mc(: Prur.!cncv (~P)

L::.U!·l,',::::.

J,.:!!'.:l:;;.l.;;:.,

.:!:.:v.::.: é ::~ontAntc

I

7

~1..:..:;;.;:. u;u Cr~ l.JOJ,i,:,;!:),OO.

il
1

(;;;:~:.Jl.:','O R:Sotuc;~o o,; caars. ~co:;ontJil

j

II;::;;s;,cc:.: :<9 !;-/77 Oo sr, Prosidor,to d>
n~::..:i~:..ico., pNponclc no son~tlo FoUo: •.'ll P.;!.
, ::>1 ~1-.o s.:ojr. l>".:tori::.lc.lil n Prof!Jitura l·lUn!_
. .,;u ~:.:rl!tOil (S~) ~ l!l!ov.:.r o !l'.ontA_!!
I ;:l.;:;~l
·.:..:. t.v ~U.l. ..!l.vi.:." Cl)fl:.lOlitl.:~oC" orn , ,, , , •,,
I c:~ l.752.~o~.~5.
1

!
+

I

I

'"CI 11u.::. Jivill.:J. con11~-

I

.!C.O!J.77

Sl;!ll,\IJO:I O'l'TO •
:.J:.:U/1,~~:::

•

:!7.0~.77

I

I

0 1 :\..:JJ:;'..'O RESOl.tJ:;J:o UA CO;tS,L:CO!~O:·:II~o)

I
i
II
I
1-------------------------------------------l-----------·l-------------·l-----------l·------------~~--------------:-------------!
:!3.0!:1.77 St:I:,\!JOfl :a:t1.1 .6-;. 77
I
l :.:::;::~;•..:;~;;.\ ,\!jl /.l~/77 Jo :;:, Ill.'o~idor.t~J l.!.l
! i""~:io:.li.;•\ 1 prcpcr.Jo .-.o :Jur~~J.o 1-'ud(.lt..&l Jm

i

.:;~

:;..:.::.

~.::j~ ~·.:~o~:l.::.~.::. a :•rc::~.~itUl"il
:u~a (:·\J) .:. ulo~vAr

!

.::.:..::! .. -.~ J.::..; ..:u

I

::.~::t::o·.;,.,~

I
I

C:~

..:u li.:,;;. úh•i ... .J con:>ol.i.JJU~
J.:~.~7S.~JO,OJ.

:·llmi

SO:I CAIU/l::IRO,

c

u~+

,_~_'_"_~_~L_J~_'"--"-"-------------------""---------"------------C----------'------------"-----------_c____________ _

l_l_"_"_c_:"_.·_:c__

1977

Outubro de 1977

DIÁRIO DO CONGRF.SSO NACIONAL (Seçào 11)

NúMERO E EMENTA

!"r\CJLTO l.i:t

::;:.;;:~~.no 1:9

!,;·.~ro;\llZ .:ütor.:~.çõos
::'J.

DATA DE

RêLATOR

RECti31:1.ENTO
t>:A COMISSM

DATA DA

DESIGNADO

OISTAIBUIÇ•',Q

194/77:

21LO!i.77

SE:uwon r.riu.!

23,0!:1.77

St:!IJ\.DOn Hl::!. ..
SO:/ C.\lt/EIRO,

~8.09,77

SAbodo 15' 5745

CONCLUSM
DO PARECER
00 REl-ATOR

CONCLUSÂO
DA
CO/,IISS.:..O

OBSERVAÇOES _\

II
I

VIO COL:LUQ,

no are. 791 da Cl.'r, PJ.

cor.cc.Jilr o.or:; ol.ndicatos podor!lD da ro-=

pro:.:amt:çE:o, inclopon..lcr.tcmonto do m<Jnd'ltO.

;,,,ter: Sar,,lclo:- :Joloon Co:rnoiro.

Pí>C.:Jt:TO I..!:! SE:ll\.00 :l? l!jS/77:
lolt~r.l

o "'rt, lO d:l
19 66.

L~i

j~;U.o. da

,\utor: S:cn<:tdor

f!~nriq\Jo

28,09.77

nQ 5 063, do O·\ do

I
I
I
I

Jo La Rocquc,

I
P:...o;:::o L:r

:>!::·::..r:o ::'ii lSG/77•

2U,O!l, 77

Sl;J/,\DOR IIELVf

Dia :nr.u:r;,

::::t::lbiJl.:lea r.:ult<S à" lO'i ao diol, DObro a 1m
porcSnch uav1..!a, quando " n.:s.nco dcpojiit~=
rio .1iio lillorar, cm lO dias, o FG'!'S,
i\u:~Jr:

!

I

28,09.77

I

Scnwàor FrM'ICO Nontoro.

I

I

DATA 02'
AECE:BIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO f eMENTA

~a.o9.77

PROJ!:'l'O LE:I se::AOO 1;9 197/77:

Aa.ATOR

DATA DA

DESIGNAPO

OISTAIBUIÇMJ

St:::l;\OOR

se::

I1 rorroc;-" caro1 :lO ào junho do l97d, o inicio
t!u v1g3:u::ia ~ f-t'.:l::o ~() rogula:nont.lç3.o d.l L<.l'

1::1..-

~c.

CONCI..US.\0
OA
COMISS,!,O

CONClUS.!.O
DO PAAECt:;R
CO RELATOR

09,77

I

c:\~u:~:Inc.

I

:;Q 6 J35, dtl 15 cl,(l julho do H177, quo dis~;Oo .:lol:lro "' providC.nc1ol pr1v.:~.da, .:&ltur.:mJo,
.l!r.C.1, n :adw~3o elo l:iílU .lrt, 42 § 5q,

I
I

,\utor: So;l:.ctor Loito Ch.:wo;;,
I'RCJ:.:·:O !.ti Sl:::IIDO ::? lSli/77:

(I:::·t.:.::>cli.S

f'Lt:::t~ll.IO)

::?s

2 ..subndtut1vA, 3,

OSSERVAÇOES

I

'

213.09.77

• 5 do

Sl::J;\UOI\ HEI'I'OR Dili.S:

:!9.09,77

s::1.\I.lOn u:.:I-

~9.09.77

:

Ru-J~ll.\ O.l c:.so:l d<J I.!HI:loluç~o cl.:~. nocicdado
ccn:.:g"l .., à:) c.:o.sa.'t'.cnto, ~cu~ ufcitoD o
\ r~;;F•~Jct.!.vos proco:~::oa c d~ ol.ltr.lli provi-

1

l.!unc.\n~.

I ;.ut;:,r:

I
I

.:itlnJJOl.'..:l:l
1:- rUho.

r:~o~,:.:·N t~I

;~ols~n c.:~rne.iro

t,)

;.ceio-

29,09.77

SE:Ml:lO ;n l9tl/77:

•.rOR

a .1?

I

ot~'\c.

:.~;:'.:"• .;•::: .:Üt:.!U'.:l~·=;) 110
JO .lrt. 5•;'1 J-1
:..~li ro? ~ JC7 1 Jo :.:ii.O<l.:,l%0, JJJ.r.l.:J,.!hl
o!.,; ~..:t•"!'to",:!.:lJ.t• .:a ~ili.lÇ'õ.lU provhh.:nc.l.-:~!'1"

:>ot:i<J;lt:.-:inJ.
r•tli.J.l.OUJ.,
1\U~I.l:'l

-.l.:::~:;

r.1.l.n.lutro::J Qu confi:J;JJ.o

$.:nó!o!or :;oloon C.l:no.l.ro.

I

I

I

5746 Súbodo IS

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSM

NúMERO E EMENTA

='::OJ;;;'I\)

T .,.T

s;::~MJO

199/?7:

·~\!

RELATOR

DATA DA

D!iSIONADO

O!STRIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSA.O
OA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

CONC!.USA.O
OA

OBSEAVAÇOES

29.0~.77

Sr~:ij\DOR III:LSO!/ C;'\lt/EIRO

2~.0~.77

Outubro dol977

;,;:;:c:.c •.mt-1 l::\rS<Jra!o >O .1rt, 1·13 do Dacroo! 52, Jo 1? do :r.uia tlll l~O
to ... l:::1 :1':1
'
[lJ.;:Jd:t:'.J.:l
o lO o per.ic;ra!o único.

•'••r

;,,:tarl Son:.dor llrostou Quórcia,

I
I' :'r,o;!:·:o
I
i

I

L r.; I

j.'c-:::,:;.cl.JCO

.:.::·.·,;:.

.;.,~tc~;;,;:r,;u

.\...:cor;

s.:na~o:'

29.09.77

lOQ 2;)2/71:

!J;.;::;~oa

u:<.!.~,;:in..:iOl

-·

l)~:."·l

o

::;~:;r;,~CR

;?!),Q!), 77

O'l'TO

L.:.::Wt.\:1:1.
rc~iutro

Jo

concioli'i!nio •

!,.

uo.:.cor Oi.J.n,

I

i
I

i

~;,:-.:::::o:.·o

:c.:: r

s.:::;\OO lN .;!01/77:

:.i: t!
o co::-,.;.:c.:.o
i :;.:::.:a;.;
..
I
t.~

•

do liu:o:i
no r.:&mo

l.l:l!JO:Ci>ll!O:"'I.OO!I

~:.;v.1...!~1:.::.1..l~.

.--.u:.::: 1 s.:n.,clor

2~.09.

77

s::::;r.\ooH

:a~L

SOt; C.\ltH;;IiiO

-

29.0'!1.77

ll.:;ItW~ol~c.:. ..

4:i

'

outro.~tl

ll.litor Oi.:t:;,

I
N(.i~.lEAO

CATA C!:
RECEBIMENTO

E Et.1ENT A

NA COMISSAO

?:\OJl::'ZO l..SI s;;:;;ll.lO

~•?

2iJ0/77:

;.cr~~crmtll. .iit~[.IO.:litivo::o

t!o :.~ O:;,t

;.:.:!0:':

l.iolO:t::lli.;.:'O

ã

!.!.:;, l:.J7·1.

s~n.::...!or ;;c:O:>~n

Lili

2~.0~.77

n>

.~,

R.ELATOA

OATA CA

OESIGNAOO

OISTAIBUIÇ.AO

.... 'Xm I'"'it.Ll

~Iô'~ê:o:::.::õ'.

-

2~.0!>.71

' 1',)5,

C4::"n(;liro,

I

SINTESE 005 TAABAL.HOS OA COMISSAO

Rounlooa Otdlntulus,., ______ ..
AeLiniO~s E~ttnlordlndtlas

---

61_

P"J"o' '"""•• - - - - - - - - Pro)etot dlstrlbllldos - - - - · - - - - - - - - - - - - •• _

_53-

.

Projoroa l!lm diUconclo -~ .. -------·--·--------~--·=-Ollcloa roccbldo:~a ....
--~w
,.l!i_

____

OUcloa oMpodldoa - - · -

_

Podldoa do vl~ta - - - - · - · - · - - - - Emondu

apro~ontadiii--·--·------

Subomond~l apro~ontcdll.~ · - - - - - - - - - - -

flubsUtuUvol ._..
Projotoa do Acuoluç.!lo

__s_

·---------·~-lG---

---'······

- - - -...· · · - - -..-~__.
-·~--·-------·-----·--------l-

---~-

Ooct.lrcçOoa da voto _ _ _ ..

Comp.uoclmanto do llutortdndo• ·---·~-----~ .. -------~..Votoa com fOIIIIIÇOQI

--·--~····-------·----·~---·---~..~....._

Con~ltaa OllpOdi~OII .... _.....- -..· - -.. ---·~ ..- - · - - - - · -.... - .• ----··-..-·.

er.o.aílla, om

30 do uotombro da 1!177

CO.'..liSS.\0

l
Outubro dc1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

CO~IISS,\0

DO

DISTIUTO FEDERAL

REL,W<llliO CORRESI'ONOENTE ,\o ~tr.S DI~

SETEIIDRO

I'UESIOENTE:

SENADOR

ASSISTENTE:

RONALilO PACI!ECO DE OLIVEIRA

OP. T.Et DO SENADO no
186 1 cie 1977

(:•:An!lll!:Or:l ng

:ll.Oil.?7 1 na oriuom).

DE ID 77

WILSON COIIÇALVES

CArA OE RE•
CEBIMENTO
NA COMISSA.O

NLIMERO E EMENTA
fR•X~TO

Sdbodo 15 5747

J2Q 1 gm lQ22 .. ~E
no 30'7 1 d11

-'

R!:.li\TOR
OESIONACO

DATA DA
OIS·
TAIOUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARI:CEA
00 RELATOR

CONCLUSAO

DA

COMISSAO

OBSERI/AÇOES

SEIIADOR

<0.09.7? ~ALBERTO SENA

<0.09.77

SEllllllCR
COST

20.09.77

DISPOE SOURE O COIISELIIO DE JUSTIFIC!!.
Ç~O DA POLICIA MlLlTJ,R E DO CORPO DE DO!~'l!:!.
1\CS DO DISTRITO l'EDE!IAL, E DA OUXW.S PROVI·

t.>l.r:cus.
aD_.!f.:J'P.l?E LEI DO SENoDO !!O

(J.:onsac.am na 16? 1 c!o 1977
31.08.'77, na oricom).

1~972:!ll

-

ng

308 1 de

20.09.77

ALEXAIID~

D!SFOE SODRE O CONSELHO DE DISCIP!.I·
NA liA POL!CIA MI!.ITAR E NO CORPO DE DOKilEl
~GS DO DISTRITO FEDERAL 1 E D~ OUTRAS PROVI·

DF.:rcr;,s.

NúMERO E EMENTA

fBO.TF!TO

DE

p;;t

n:ensagem nQ

00 SErJAD!J Ilg J~Q 1 DE J2ZZ-DF
183, d.e 1977- n• )04 1 de

)l.OS •77 1 na oriecml,

ESTIMA A RECEITA 1l FIXA A DESPESA
DO DISTRITO FED~RAL PARA O EXERC!CIO FINA!!
CEIEO DE 1978•
E!.ltlLl. • DUR
GADjiiETE DO GOW.Rt1ADOR E PROCURA·
A GR!lAL .... , ., .. ,. ,. .. ., ,. , •
PAR7ll 2 • SECRETARIA DO GOVERNO II: SECRETA·
RIA DE ADIUIIISTRAÇXC , .. , ., ,. ,. ,.
Pi""'õ:

l - SECRF.TARIA DE FIIIAIIÇAS ,. ,. , .. ., ,

~

- SECRF.TARIA DE EDUCAÇXO E CULTURA,

~

- StCRETARIA DE SAODE E SECRETARIA
DE SE~IÇOS SOCIAIS .. , ,. ., ., ,. ..
VIA~XO E OBRAS E Sjl
CRETARIA DE SERVI OS POBLICOS ,. ,

e;mJ, • StCIIETAR!A Dt

l!il!.!Ll •

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PROD!!
Çr\0 ••••••••• ••••• •••••••••••••••

DATA OE'
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RElATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

01.09.77

SENADOR
SALDANHA DBRZI 16.o!·2Z
SEtlAtiOR
OS!JlES TEIXEtll! 16,09-77
SENADOR
ALEXANDRE COSI 16.09.77
SE!IADOR
CAT'iET~ PDIIliUJ
16.09.77

SENADOR
REITOR DIAS

16.09.77

SE!IADOR
ADALRERTO SENA 16,09,77
SENADOR

~ZARO BARBO:~!

16.09.77

F.!.ll!5...!l, • SSCRETAR!A DE SEGURANÇA P0BLICA ,

SENADOR
ITAMAR FRANCO 16.09.77

• TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FII
D&RAL 1 ·RF.CEITA E TEXTO DA LEI ,. ,

SENADOR
MURILO PARA!SO 16.09.77

~

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO

DA

COMISS.AO

OaSEAVACOES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (ScçAo 11)

5748 Sóbodo 15

- - - - - - . - .. ---· ---· ----·--·

-----·

I

'

NúMERO E EMENTA

EBO·l]IO- n!-'! tRt

no sr.:.: Ano Nll

.. --DA
-01\T,',

-

rMTA tlê

· .~ . .. l.ci',IENTO
NA COMJ~SAO

RI!L.ATOR
DESIGNADO

DISTAISLJIÇ~O

l~a~ D~

l"Z2-DE
no 30~, do

(:.:ensn~em no lB2, ele 197? ,31.08. 7, na. or1eern).
APROVA O ORÇAMENTO PLURIANUAL
!l."ri5TU$11TOS DO DlS'fR!TO ·FEDERAL PARA
:Riê:IIO 1978/1980,

SEIIADOR
OSIRES TEIIIE!ru 16,09·77
SEIIADOR
ALEXA!/Dilll cosr 16,09.77
SEIIADOR
CAT'll.'TE l'llllllliR 16.09-77

F'-'-; 1 • Sf.CRETARIA DS FiliA !IÇAS .,, ., ., .. ,
E CULTURA,

SEIIADOR
REITOR DIAS

f!f-; 'j. S:lCRETARIA DE SAllD!J: E SECRETARIA

Dt: SER7IÇOS SOCIAIS , •• , , , ,, •• , • ,

SEIIADOR
ADALBERTO SEIIA 16.09.77

P"-; ? • S~CRSTARIA DE AGIUCULTURA E PECO!!
ÇnO ••••••••••••••••••••ooooooooo
?' ;.,.., 8 - SECRETARIA Dl: SECUR.\l/ÇA POBLICA ,

SEIIADOR
UZ,\RO D!.RROZA 16.09.77
SEIIADOR
ITA~.AR FRAIICO 16,09.77

9 • TRIBUNAL DE COliTAS DO DISTRITO FJl.
DERAL, J>.';CEITA E TEXTO DA LEI .. ,

SENADOR
M1llllt0 PARA!SO 16.09.77

CRS!ARIA DE SER'IIÇCS P0BL!COS • .,

CATA DE

RELATOR

DATA DA

NA COMISSAO

CESIGNAOO

OISTFiiBUICAO

REC~I31MSNTO

NOMil'RO E EMil'tlTA

DF. t'E:t no sr.r:;.ng llg p5'. DF. 1 c;?'l .. DF
r.n 202 1 de
(Z.:o:~:a.eo:n n~ 125' 1 d.'l 1977
21.06,77, nR or1ec~1) o
ATITC!UZA A Cli.IAÇ::O DE !:i·!PRBSA Fi1BLI ..
c;., soa A PE:m:m.·Aç::o OE El·lP!u-:SA DE ASSIS!1.:~CIA ~CUlCA

OBSERVAÇOES

16.09.?7

p:.::.';"! 6 .·s:::CPO:~ARIA DE VIAÇi::O E OBRo\S E S~

~~so

-· ..

CA

COMISSAO

o

?W''= 2 • SECRETARIA DO GOV'&R:IO E SECRETA·
RIA Dt: ADI.!IfiiS'l'RAÇ:I:O , , , • , , , • • • , •

P!~7>

CO RELATOR

CONCL.USAO

01.09.77

SEIIADOR
SALDANHA DERZI ~ZL

ECUCAÇ~O

---,.--.
CONCLus:.o
DO PARECER

D~

p.\;;-,; 1 • GABINETE DO 00\'l:J<IADOR E PROCURA·
DORIA t'lERAL • , , • , , • , •• , • , • , ••••••

?!?-; 4. SECRETARIA Do

Outubro de 1977

-

CONCLUSAO
DO PARECER
DO AEI.ATOR

CONCI.USAO
DA

OOSEIWACOES

COMISSAO

IJ'tste.
1~.09.77

SENADOR
SI!<ES TEIXEm 1>.09.77

FAVOMVEL AO
PROJETO,

E EX'I'F:NS::u RURAL DO DISTl!ITO
PROVIDt.::..

FE?E!UJ. .. Jl:MA TER/DF I E O,{ OO'l'AAS

CIAS.

RElll:IC'ES

OWirl~HIAS

, "o.,,,, .. ,,,,,., o,,,.

?rtOJ1!;1'0S IU:CEBI!J03 , , , , • , , , , , o,
PiiOJ'F.TOS DiflTRI!JU!rJOS • o •

?Ro.n:ros
PEDI~OS

m:LAT~oos

••

I

I

••• '

DE VISTA , ••, o o•

o o.

Bra~!11n 1

1

, , , , , o, o , , , ,

2l

o• • • • • • • • • • • •

2l

o ......... o ...... ,,..

OF!ClOS EXPF.DlDOS •••• o ••••

1 0 , , • • • 10, , , , , • •

I •• j

t'C'I

SGn:~d.or

'o •••• ••••• o

30 do Eotombro d.o l9?7

1
l
1

sr.

I ta·

ro11r Fro.nco,
cm reunifi'o d.a
22.09.?7·

OuiUbro del977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11)
COJ!lSS,lO DE

ECOIIOMI.\

l:El..l'fóllJO CORilESl'OXDESTE .10 Mf.S DE
Pfl!SinE~'TE:

Sdbado 15 5749

st-::lADO!I

l~\.1COS

SE!EM!IlO

DE 10

77,

lo"REJ:!E

ASS!STESTE: DANIEL RJliS DE SOUZA
DATA OE AE·
CEBIMENTO

NUMERO E EMENTA

NA

I·:E:r~:.G:m ~c

195', da l 977
da. RopÚbl1c~ 1

Pro3i~ante

·oo Sr.

CAíA DA
OIS·
TAIHUIÇÃO

f\5\.ATOA
OESIGNAOO

COMISS~O

~ro~

sen:tdor" ..·.ucus 12.09.77
~O !1UIICC

pondo no Sanado Fe:tarn.l 1 para. que soja nl}

I

to~i:~~a ~

-

ProfeitUl•a. Xuntcip~l do A:ae~~
a elevar o~ Cr$-20.ooo.ooa,oo(v1nto a~.l.hõas de cru::e1roa) o monta.nte
de

······~·····
!\CC11otr1bu!d3.

CLUI.

!:0!1 DE !lELLO-

j~(S~)

d!,·ida.

c:on!:olicl.:t.~o..

•••••*••

a.o Senador 4\R 13 09

·

•

•

NúMERO E EMENTA
~~SAG!:.:

no

!L'O fiiA:fCO

San~do

d4 RepÚblica, proFederal, pa.rn que oeja a~

nedictri bu{dc
a.o Sona.dor AR
NOl! DE I!ELLO-

llarooor :!avo- Aprova. o
r&vol, oonolu:4!, pa.reoer, G:~
do por apresen.- l3.09.77
tnr ut1 Projeto

f.Á voto oo
raot:-ições
do Se::::ador
Franco t!cn-

********

de Reoolu~ão.

RELATOR

CATA CA
CISTRIBUIÇ.I.O

09.09.77

Senador t1.i:'Al

12,09.77

Pareoor tavorávelt ooa
aluindo por

•*****"'*

aPl'asentã..r
uc :Projeto

l3.09.77

de Relllolução

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

Redio"tl'ibu!O
a.o Senador
:.:IL~cr: CJJ!lW

OBSERVAÇOES

do Se:'l.:l.dcr

C5:StGNAOO

MCXER

PA

COMISSAO

Aprova o
•Pa.rooer favo ..
r"vol, -conclui.:J parecer1 e::~
do ;por upro:~en..
l3.0~.7?
t:Lr Ul:l Pro~eto
d.e llesolllr;o.o.

CATA OE
nECEBIMENTO
NA COMlSS.\0

tori:uda u ?rel'aitura. L!WlicipAl do Ieullt.!!,
J:li.· (~) a el~tver u:1 CrSl8.520.Cé0 100 (ào ...
:oito tt.il.h.Õ.)s, quinhentos e vi,r;:o mil o
oaollt.nta. Cl'll~oiNs) ·O conta.:.to de eua. di-

vida

l2,09.77

-

*******'•****

tit:l 201, do l 977

~o sr. ~eoidente
P~~o

Senador AOCUS

CONCL.USAO

Há voto cc .

ras~r:Lções

Fltanco Hon·
toro.

7?

!:t!!Sl,Clll :;• .1.96, do l 977

!io St•. !>reDiJcn te da Bopública, ,propone.o ao Senado l1ederal 1 :Para. que seja. ãuto:-:!.:ad:. n .?l·o;t(Ji tura r.!u.nioiptll do .A.ra.caju
(SE) n elovnr o~ CrS9.500.ooo,oo (novo ~i
~.l.Z.Js e ,q,ll.iahao:tooo mil cr.l~oirc::~) o :~ontan
'te de oua. d!vidS. conaolidada..
·
-_

CONCI.USAO
CO PARECER
CC A!H.ATCR

.

toro.

CONCLUSAO

CONCLUSAO
00 PAASCER
00 REI..ATOR

OBSERVAÇOES

CA

COMISS.\0

Aprova

o

·va:reoer, em
l3.09.77

P.á voto com
restriQÕes
do Sc::.~.:tor
::':-.:1.:100 2.!'0!:_

toro.

coneoli~ada.

::Z:iSAC~~

Do s~. lrõcidonte du Rcp~blio~,

pr.ndo

~o Son~~o Fc~eral,

to~i:adn

a

parn que

Fr~:f'llituru u~ici~al de

I lhÕQo, olcvor eu
(ll:l) •

~

.,

no 204, de 1 977
;pro-

ooj~

09,09.77

au-

•

Sanador DlliJ.1i
~!: 1!.ARIZ

1~.09.77

Senador FRAl!

l2,09.77

natal

Cr~2.553o035,60 (aoie tli-

~tninbe:ntoo e otnquonta. o trôo I:Ul,
t:.·:!.x:t::. o c:!.:lco orujjoiroo o ooa:uata conta.-vos) o :::tlto.nto de oua dÍvida oonooliàaàa.

!<!E!IZA-Jll1 HC 206 1 da l 977

llo S:o, h"o1Jcnta dt~ Re1a!tl:l.oo., fll'Or.ondo QQ SQ:aJO rcdoral 1 ~ara QUO DOj~ ~uto.ri:o.lio. c. l'ro1'1i11 tll.l'D. l~unioipul do SAn tOo
(SP) c olOVIU' c~ C!•t34.564,ôl8,40 ( triDtc
Cl qu.e.tro ndlllÕotJ, quinhontoo e oofloanta o
q1•.a.tro ~11 1 oeiaow\toa Q do:oito oru::oirofl
o CJ.UO.t•Yntc. ~anto.vc.o) o monta.nto do tlUI1 cJ.lvhlu ce.r.aol1C!n!lo.

09.09.77

co

r:on~oao

Parecer :fovo.:ré.vlll, oonpo:o
aluindo
a.pro:santnr w:1
Proj.ato de Re
solução.
-

Aprova

c

~OCfll',

O~

13.09.77

.Parocor to A;provo. o
vor&.tvol 1 oon- ;pnrocar, em
~or
oluindo
13.09. 77
n.prnuontU"

'Prcjotn do
et~lu.9ão.

""no-

Eá voto colll.
re:~t:ri9Õ~B

do Sena..:ior
i'rMoo :.:on
toro,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçAo 11)

5750 Sábado 15

NOMERO E GW.CNTA

OATA DE

AE'LATOA

CATA DA

RECEBIMeNTO
NA COMISSAO

DESIGNA CC

OISTAIBUIÇ-'0

J,:Jil:SJ.c=:

li' 205, do 1 977
Do Sr. Ireoidcnto d~ 3o~Úbl1ce, :prop~do :o Senado Fedar3l 1 ~~n quo oejB nutc:·i::c.dn. a. P:o!d tura. J.:unicip::l de !rrÕa Ln
o:o•a (~'r) ~ o1•vo.r "" Cr$7,000,000,00 (ao:

!.$SAG!:.í n:;~ 19:?, de l 977
!lo Sr. !re:i·~ento da. RepÚblica, !IrO•
:;.o:Hl:~ o.o Sa:oildo Federal, :para que oejtl outt~l'i:s.do o Govll:mo do Eotu.do do F:uo!lD.á
a
elevnr e~ Cr$6.363.000 1 00 (ooio :ilhÕos 1
tre:::.l:lt,·s e aeoccntn e trSo n:il oru=oi:oo)
o ~~tanto ~e eua d!vida' oouool1doda.

~:SGJ.ZU

CO!ICELOS TOJl

...........

····•••*****
Reliatriba:!d

CA

ODsrmVAÇOES

COMISSAO

AProva
:pa.rocor,

O,

'"

13.09.77

um Pl'o;1oto
elo Roooluçêio.

PÁ voto com
roatriçÕoe do
56DD.d.or Prazl ..

oo t.:ontoro.

no Sor.ndo:13,09.77
Jm.TOII CAlnw
:Pa.rocer :f'o.09,09.77

Senador FAA!!,
CC

13.09.77

vcrávol, oonaluindo por

********

P:rojoto do R.c,

IIOli~ORO

*****'*******
Rediatribl1!4
ao Senador O-

13.09.77

...

Aprova. o
pareot~r,

13.09.77

a.Jll'eDontnr um

lll( "oto

•••

restrições do
!lona.dor Pra.n..
oo lJcmtoro.

solução.

'

!mSTES QtltRCIA

09.09.77

Senador O:rJ.-

19.09.77

IR llECXEl!

RELATOR

DATA OA

DESIONACO

CISTAIBUICAO

09.09.77

Senador LUIZ

19,09,77

OAV.ILCAN~E

:Pa.rooer ta.vorávcl, conaluindo por
apreoentar um
Projeto de R.e,
uoluçüo.

CONCLUSAO
CO PARECER
00 AEI.ATOR

Ar.rova. o
em.

:pur~cer,

21,09.77

CONCLUSAO

OA

Há voto ca•
root:-ições do
Senador Fra.cao :r.rantoro.

OBSERVACOES

COMISSAO

Prosidante da. RopQblioa, pro~~de hO Seucdo F~derul 1 parA que seja AU•
o;o~~i:~:~:J.o o Governo do :E:ctado de Pornubuoo
n ~lev~ ac cr~l~o~ooo.ooo,oo (cento o vin
te t~illi.Õea ~.o o:rm:e1roo) o monto.nte de oui
.1!vicl:l oonoolidado..

hojoto de R,!l

09,09.77

Senador

!m'B!

16,09o77

LO PA.'!.\ISO

•

aun

Pe.rocor !oAprova a
vo:rBvel, oon- parecer, em
olu :indo par
21.09.77
aprooontar um
l'rojota de Rs_
BOl\l.oÜO•

L!lWSAGEI! no 197, do l 977

Do Sr. Prooioantu da. República, pror~4o no ~onedo Fodoral, ~~ quo aoj3 nutol.~:!.:Qtl.l c. :?'.Ntto1 tw·n :t:un1o11'Al do Ilal"booa.
Fl)r:'!:r.Z (l1!t) ~ olov11r er: Crt4.884.388,l0
(quotro tr.ilbÕuo, o1toow1~ou e oitanta
qur~tro :til, t1•zontorJ a oitonta. o oito o1ou.-

PQreoer
Aprova o .• Há voto oom
vo:ravol, oon- }lcreoer 1 Emi rootriçÕoo do
por
aluindo
Senador ::z:.an21.09.77
a.pr.,eentar w:l
oo Uo::toro.
ooluoão.

Ji.Q 194., d. 1 977

~r.

~{'~f~:l ~r-~~~ 1 ~~;~~~:oo) o cont.:1.11to ~o

VOl"~Vill 1 00!!,
cluinJo llOr
npre.aantBr

CONCI.USAO

!•-

Sr. Proeidonto da RepÚblica, pro~~do ~o s~~cdo !odcral, para que scjn nutori:ueo o'covcr.no do ICtuao do Co11rá o ol~va.r e~ Cr~lS~B46'.074,00 (do=oito milhÕocs,
o1tooo:to9 o quar~nta o D~ie ~l o aoteota
o q110.tro orJ.:oiron) o L'lontnnto do DUil d!vi
dil oo:.eol:Ld.a.du..

Do

12.09.77

Ii!:! 193, de l 977

~o

l.:J!.!íS.\.G~~

Ocn!ldor VJ.S-

ru:s

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSÂO

NOMERO E EMENTA

CONCLUSÂO
00 PARECER
DO AEI.ATOA

PtLraoor ta.-

09,09.77

til J:il.hÕ~.:l d.a aru:oiroo) o n:o:rta:1to do ouo.
~1vi~~ ccnoolid&d~.

l.:ztis,·.vz::.t !ra 191, de l 977
D: sr. !r~oidonto ~n nor.Úblic&, :propondo no Senado !~~erol, parn quo eej~ outori=ndo o Govarno do Ectado de Sã:o Paulo
~ al6vor o~ CrSl,OOO.ooo.ooo,oo (h~
bilbiio da ont:::oiroo) o contt1:1te de ouo. d:!viü.:. eoncolidada.

Outubro del9

09.09.77

Sonruior
llEcr.:ER

~AI~

12,09,77

PCU"DOer :tn Aprovo o
voró.viJl, ocn- ,parooer, otr.

aluindo

por

aproue.nta.r \1:!
:Frojoto de no
oolu9iio.
-

~1.09.77

Há voto

ro~trioõco

oam

do
Sonndor Fra.noo l.:ontoro.

1I
I
Outubro del977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

l:EllS.1GEiJ

no

RELATOR

PATA PA

NA COMISSA.O

DESIGNADO

OISTAJBUJÇI\0

09,09.77

Senador ORES
~zs QlltRC:IA-

l2.09. 77

DATA OE
RECEíBIMENTO

NIJMEP.O E ~MENTA

l99, de 1 977

S4badol5 5751

CONCLUSÃO
DO PARECER

CONCI.USAO

CO REU\TOR

COM\S$J.O

PA

Parecer to.-

Do ~r. Prooideuto da. Ropúb:lico., propondo a.o Senado l'oderal, paro. cp.o oajo. a.utol'iza..ia. o. l'roi"oi tura l!ll:lioipal do Faxina.J.
(l'l!)_a dove.r"" Cr~4.657.l07,79 (quatro
m:!.lhoo:, ot:icoot~too o cinquo.ntn. o Dote mil,
oo.nto o fle'te c.:ru::oiro.o o uotenta. e novo ocn

vorável,

OOJ).•

clu:l.ndo por
o.proeont:uo um
Projeto de Re

solugQo,

ODSERVAÇOES

.A.l,lrovo. o.
P.Á voto 00::1
parecer, em roetriçÕe:s do

2l,09o77

SOAador Pran·

oo t:on toro.

-

tavoo) o conta.nto de ouo. d!vidll oo.oaolido.dâ.

rz:SAGE:.f Wl 200, dJ l 977
Do Sr. FrooidcntO da RepÚblica,

pro-

];)Or.J.o ao Senado Pedernl, para. quô seja. auto:-izoaa. a Pre.:f'oi tura ~Wlicia.pa.l do l'ortaloz•_(CE) • elovar om Cr3l,J40,99B,5l (hwn
I:ll.l'lc.o, tra::cntos e qut:.renta t!il, noveoontoa e noventa. e oito oru::oiro~ o cinquenta
o u.m centavoa) o contanto de oua. dÍvida c:on.
aolidaàa.
Ll:ii!::J.G~.!

Senador l!n~011

l2o09o77

CAJlRAL

************

Rodiotribu!da
ao S~mado'l." .!,!;!
guoto PrMOO

********
2lo09o77

NOMERO E EMENTA

09,09.77

Senador Ir!II-

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

TON CAJlRAL

RedistribuÍda
ao Sanador AO

l2,09o77

********
2l,09o77

CATA CE
RECaBrMENTO
NA COMISSl'.O

REl.AlOR

CATA CA

CESIONAOO

OISTRIBUIÇJ.O

Senador DINA;'!
~E l!illliZ

l2o09o77

Sono.e.o:r 1.1.\l\..

l2.09o77

:.!EllSACW no 207, do l 977
09.09.77

COS l'REIRE
(J.VOCADO)

Fá: voto 00\:'.
restrições do

2lo09o77

Senc.dor Pran-

oo .t.:'an toro.

Pa.reoer ta.Aprova o
vorável, co.n- parecer, em
oluindo por
2lo09o77
apreoantar um
Projeto de lte
solução.
-

CONCl.USA.O
00 PARECER
00 REI.ATOA

Jl.á voto oo::
restriçõoe do
Seneclor F'r.l.n..
co 1Jontoro.

Senador lUIZ
CAVAl.CAli~E

CA

l~.09.77

l'nreoer tavorável, oonaluindo
por

Ulõ&

:rrojflto do ae
eoluoiio.
-

Há voto
roDtriçõee do
SO!lador Frwl•
oo l.!on'toro.

'""

o

J.p:'OVP.
par~:~ oar,

em

21.09. 77

-

""

Ptn;ooor fa. ..
voro.vel, oon ..
par
aluindo

apl'eountn.r

OBSEAVAÇOES

COMISSAO

Aprova o
Pa,:;eoer Fa..
voravel, oon- ;parecer, on.
aluindo
por
2l,09o77
aprooentn.r w:1.
hojeto do llo
eolúoão.
-

e.oluçãa.

09,09.77

CONCl.US.Z.O

fl.lll'Oflentn:r um
Projeto de nc

t'll'iSAG::.: UC. 209 1 da l 977

Do Sr. !roe:I.C..mto do. RepÚblico., pro:ponc1o ::.o Senado l'.ldornl, IJI.U'D. quo ooju. nutor1::tlda u. Funduoüo :Faculdade do ).eronCimia
I.ui:: la:cno.eh~l, do Munio!pio do Bo.ndo:l.ro.ntoo
(~R) n oleva.r om Cr$ lJ.Ooo.ooo,oo ( tro::o
cUlbÕoo du o:ru:o:l.roo) o ::tonta.nto ào eua. ll,í
Vidn oonoolido.da.

Aprove o
parecer, em

GOSTO FRAIICO

l!Z!:SAG::l! UQ ~03, da l 977
Do Sr. Preeidcnte da Rap~Íblioa, }:ll'O- 09,09o77
panelo c.o Sennda Federal, !W'C. que ooja autcr!:3.dQ a r.rl'lfoi tl.lra %~Wlicip:ll a a t:a.raohal
Cê.:ldido Rondon (PR) n elevar om C.r$, •• , •• ••
l8~32ô.433 1 50 (de~oito milhÕoo, tre:entoa e
vi..,te o oo:Lfl J:il 1 q,ua.trooontoo o tr.inta
e
trôa or.u:airoll e o:I.Jlquanta_ oonto.voD) o can ..
tu.."'lto ::lo c:ua. d!vida. r.onoolidD.do..

'Do Sr. ?reaidente da norrúblioa, pl'O•
llO!ldo c.o SenRdo Federal, para qud eo,1u o.utc:ri::o;lo a. Protoi tura UJ.nioillbJ. ao São I.o~
ro.nço da ta. to. (PS) a elevar om crs ........
552.100 1 00 {qu.:i.nhentoa e vinte o da:l.o mil
I! oo::~ oru:e:l.roa) o JIH>n.tnnte de .eua. 4!v:l.do
oonoolidado..

vorável, coupor
cl"'indo
apresentar um
Projeto de Be
aoluçiio.
-

.

llg 202, de l 977

Do Sr. Prooi.~ll:lto da RepÚblica., pro ..
~onde o.o Sona.do Federal, p:~.ra que aoja. autori:ado. a. :Pretei tura Uunioil'al, de L:annus
(J.;.;) • !l•vnr ""' Cr$14.480,000,00 (quator:e cilhoes, oLlatrooentoa o oitenta mil cru
:oiros) o mo:itante do sua. d:Cvida con.aolid!
de.

I

Pueoer ta.09,09.77

Aprova o
pc.rocor, om

21.09.77

H4 voto com
rootriçõee do
5onc.dor hc.n..
ao t:ontoro,

Outubro
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5752 Sdbado IS

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DATA OA

CONCI.USAO

CONCLUSJI.O

OESIG~JAOO

OISTRI6UICA.O

00 PAAEC.:ER
DO REI..ATOR

COMISSAO

DA

DBSERVAÇOE

Voutoa à. (

I::EI:SAGE!l N' 56, de l 977

:lo S1•. lToaide.::.to da. Rop~blioo., proS0!1ado ?e.d.orBl, pal-a. que oeja au~Cl'i::t:.do o Dep!lrtMento de Ãgua e Eeeoto ele
heaidfl!lta Yrud.ent'!l (SP) o. olov3r em ort ••

15.09.77

~ondo 3.0

Senador FRAN

com o :p:uooc

15.09.77

CO IJON~ORO -

do. CCJ r

to.-.,

rávol a. !Ire
IDiçiio.

1.305.,29,00 (~~ mil~ão, trozontoD O Deis
~il, ~~~bentos e vinto o novo oru~eiroe )
o Dontnr.ta do eu3 d!vid~ ooneolidadn.

Inclu!do ·
pautas dc.s

l'F.OJl:~O DE :UI lll. C>':L!AllA !!' 42, de 1 9"17

D1a~Õo sobre a' tranoterânoi~ do contr~ 10.06.77
lo do C~pital de tir=AS naciODaiO varu
,oseoms jurÍdioaa ostrangairao.
Autor: De~utado !Ju.cbarto Lucena

Sanador

RO~~

uniões

16.06.77

d,

ct1a.s 13 e 2:

~O SA~lllli!!O

de sctccbro
a.dip._!!a. a. a.p
c:1açno do p:
recer, por ,
tarmi~ção ,
proa:!.denc:1a

•..
lmlS.IGW. N' 196, de 1 977

to Sr. Presidente ds RopJblioa, jll'Ot:or.do a.o Senado Fe~.era.J. 1 para que seja autor!::4do. a hú:!ci tUl·o. ltu.nioit'a.l de :Ba.rro toa (SF) a elov•~ ec cr:1.752.204,65

09,09.77

Senador ORES

~ES Qm!RCIA-

12.09.77

(hwo

Parecer :f'a.vo
l.•ávol 1t oonol~
indo por B!ll'!
EJ en to.r um Prg,
je'to de Ueeo-

.Aprova o Há voto co.
Pfl.l"Ocer, em reotri9Ões ·
28.09.77

Senador~.

oo r.fontoro.

luoão:

o doia l:lil
e quatro oru:::eiros e oooccnta o
cinco c~t~voo) o :entanto de aua d!vida.
eon::olida.da.

!l.ilhÕ:e, eoteoeJ:.tos e oi:lq,uenta.
(1\4::ent~:~

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NCJMEAO E EMSNTA

RELATOR

CATA OA

OESIGNAOO

OISTRIBUIÇAO

Sen•dor :FRA!l
CO !!Oil~ORO -

13.09.77

Sanador VA5-

13.09.77

l'ROJ!7:0 DE LEI DO SE!:AIO NO 52, do l 976.
To~n o~r1catór1& & prova do quitação
31.08.77
da.o ccntrituiçõ~e ao Fundo êe G~ant1a
do ~eu:po de Sorv1;o 1 para. que 118 B::lllr!
oae pr~t1quem o~ ato~ que eopoo1:f'1oa. 1
o 4á outras prov1dánc1ac.
J~tor: S:ma.4or Ueleon Cc.me:lro

?30JE~:l

DE LEI DO SEI:AIO NO lB5, dl l 976,

Dic1:-a'o aobro o flnquadl.'O.Z:lantcr dllt~
~~~uec loo~doraa de Dervixoa noa
po~to~ e d~ outra.e providanoino.
Autor: Senador Franco Montoro

,_

02,09.77

a.er~

COllCllLOS

~OJ!

RES

!-ROJ::;':C DE :UI DO S:.:tlAllO ll' 154, do 1 977,

AlturA n rad\Q~o do nrtico l2 do DocroJto-loi nll 406, do 3l do do::ambro
cl.o l 96D,
Autor1 SaDcdor Cnttoto Pinheiro

31.08.77

Son:~-4or

RODER

~O SATUm!I!!O-

*il****** .. *il*

13.09.77
***Uttiitl

nod1atr1bu!do
no Sono.dor 23.09.77
FRJ.!:CO
RO

t:OU~,2

CONCLUSAO
00 PARECER
CC REI.ATOR

CONCLUSAO

DA

COMISSA.O

OBSERVAÇOES

.1;
dol917

Outubro do 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

DATA DE

N\JMEAO E EMENTA
~ROJZ~O

E

er
o-

P9.

RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

CATA OA

OESIONACO

OISTRIBUIÇAo

DS IJ:I DO Sl:li.IDO 110 124, do 1 975.

a

Eota.blllt!OO rootrioõoo oomorcin.li::a.ç'ii.o do dl"OJt:.B o mod1camlllltoa: 1 na !or:n.a. que

01.07, 77

Sonodor A!!GtJl! 01.08.77
~O FlWIOO

S4brdo 15 5753

CONCLUSAO
DO PARECER
00 REI.ATOA

CONOLUSJ.O

DA

OBSERVAÇOES

:Parcoo:r o~

Cc:noedo viot

Ao aennd.or

trário.

COMISSAO
Qu~rao S,nod~r ~ Ore:~te:~
Cio., 1!1! 28.9.7

:reeto Qubroi
·~

onpoci:f'1CCI..

za.o9.77

JJ.4tON So:uld.or Oreotoo Quórcia.

jO
~e

·•

'6

.!:

PP.OJZ~ODE

LEI DO Sl:liADO NO 269, do 1 975

..U tara. a L3:1 OJ:oe:â:lioll do (rr;L.'ounal
COl!tt.c da. On:!.íio na ~Ul'te que :l.nd:Lca..

de

20.04.77

Senador LOlZ
CJ.VA.LC.W!r.E

..A.yl'OVD. o
:Parecer :f'o.vo
rável.
- parooer 1 em

28.09.77

Ccmoedo ao t::·s.bal'hador ll!!l dia. Útil do
:releu, !lO:r :nÇ's, pnrn tl'3.ta.r de il:l.tereoaea
x:.:s.rticula::eo.

-

SMlldor Vaaoonoelos

19.03.77

SOAQ.dor :JII.~ou

rareoer con-

27,09.77

trário.

CA.lll'..IL

.A,Prova o
pe.reoer, em
28.09.77

dor Fre.noolfoa

HÁ votou vea
aidos dos Se.ne.doros Ores ..
tes QUércia. e

l"'rBJlCO l!onto-

~orree

NOMERO E EMENTA

HÁ voto v~c:l.do do Seno.-

toro.

J.u.tor: SanBdor l!a.uro :SQI:levidoa

PROJETO lE IJ:I DO SEli.IDO li' lól, do l 976,
•O

27.04.77

ro,

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMJSSAO

FIELATOA

PATA PA

DESIGNADO

CISTAIBUIÇAO

Senador lJIIr.

27.09. 77

rável, o011ol);! :Parecer,

27.09.77

:ávol 1 ocnol!!_ pa.reoor, am.

L!&:SAG~ li~

216, d o l 977
Do Sr. ProDidonte da ~pÚblica, ~o - 26.09. 77
~onda ao Sonndo :Fedel'al, para que seja. autori:cd:1 a lTil.foi tu:-a t:unioi~ do Juiz do
~.::ru. (!.:G) a. lllt~va.r o.::1 C:•8349.479.200,00 (t:'!
::~ntoa e q,unrenta e .nove cllhÕeB, qWLtl'ooou
'too e setenta o nova lllil e du.:tmtoo oru:::oiro.e ) o cont:I..D.te de ouo. d!vida. oonsolidQ.da.
I:EliSMllJ li' 2l7, do l 977
Do Sr. Prodde.nte da. RopÚbl~.oa., ~o - 26.09.77
!lo.ndo ao Sonad.o FedBrnl, Fara. que' ooja nut.e,
r1:r.da ,a :rra:fo1 tura. r.:unioi,Pal de Cam;po Gl'n:!l
de (i.."'r) a olova.r ®l CrZ-292.245.000,00 {du ::oJnto~ e noventa o doia t!ill1Õeo 1 du:entoo o
Q.'J.Il.rrmt:t. o cj.noo mil oru.:oiroa) o I:ltmt[Ulte
do Clt~ dÍvida ·OOllDolidndc..
m:!ISAG!lJ 11' 218, do l 977
Do Sr • .Froo:l•~cmto da. ltOlJi!bl:!.oll, )>ro- 26,09.77
f.c:l:lo ao Senado .Fodoral, piU'D. que oojo. auto
ri :.cdo. a. :Pra~oi tura li:U!lioi~ do l!uno.uo f;;!.J)
E\ olovo.:- 0::1 CrS7.098.l39 100 (eoto milhÕo.a 1
novanto. o oito !c.il, conto c trinta. o .nove
cru:o1rcc) o ~OntDnto do vua. à.!v:l.du oonool!
Cla.tla.

CONCLUSÃO
00 PAAE'CSR
00 RELATOR

Pareoal" tavo~O!;

CAllllAL

indo FOr BFr,!
eon tar um Pr,2
joto de Ree.oluçio.

:Parecer "!avo ...
Senftdor MIL~0!1 CAllllAL

!ndo por 4Jl!"!
eantarw:1:Pr.2,
jeto de Roao-

luçiio.

Sonudor Mtm.!,

LO :PAMISO

27.09.77

CONCLUSAO
PA
COMISSÃO

Aprova. o
m:1

28.09. 77

AprOVO.

28.09. 77

o

OBSERVAÇO.S

H~ voto Oo::l
rootriçõaa d
Sanador~

ao IJ'Olltoro.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

57S4 S4bado 15

CATA OE

NúMERO E EMENTA

AECES!MENTO

NA COMISSAO

l!E!!SAGEI! J:o 2l9, do l 977
Do Sr. Procidcnto da nor.Úbl:l.on,
r-~do ~o Senn~o

Fedorcl,

~era

qao Bcjn

.l'i:e.d.Q o l'ROC.A.FE - ..Pl'ogrllJI:a :EalJoo:l.al do

pro- 26.09.77
aut~

AI:LATOR

CATA OA

OESIONAOO

DISTRIBUIÇÃO

Sallndor OWli

Outubro de 197"1

CONCLUSAO
00 PARECER

CONCLUSAO

DA

DO RE>ATOR

COMISSAO

CONC!.USÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

OBSERVAÇOES I

27.09.77

llECBl:l!

A-

paio e C3~itBli:açao de ~praona- Autnrqlio
viacul~da à Socretnr:l.n da Fn:ondn do Eotodo

do S~t~ Catarina.- a elo~nr ac Cr$ ••••••••
4.00?.100 1 00 (quatro cilhooo, quatro mil o
Oer.l C!'ll:O:I.roo) O l:10%ltll:lt8 do Bu.l dÍv:l.dn. OO!l,

aol:l.d:!.dA.
l.iiliSAQ:El! lUI 221 1 do l 977

Do Sr. irosidenta da. nollJClion, pro- 26.09.77
pondo AO Sanado

Feddr~,

para

rizlll!o. o Governo do Estu.do do

Senador V.A.S-

COl!CELOS
lllll

que~ooja aut~
llo.r~· a el.:~va.r

27.09.77

~OJl

e: Cr$187.582.324 1 00 (canto c oitenta e seto :ilhÕes, quinhantoo o oitent~ e doia ~
tro:~~toa e vinto e qu~tro cruzeiros) om~
tant3 d~ DU~ d!vidn canoolidada.
l!E!!SLG!l.! J!O 220, de l 977
:Do Sr. Proa~dento da :ae~blica., pro l'ondo a.o Sanado Federal, :para. quo Boja. &ut,g,
ri=ado o Governo do Eotado do Minas aeraio

26.09.77

Sooador DINAJ!
~E

27.09.77

!.!ARIZ

a ol•vor oo OrSl8.599.050,00 (dezoito IIlilhÕo::s, ~J,uinhontoB e nove:lta e nove n1l.
e
c~que:rta cl'U:eiroa) o mOntante de aua c:lv,!
da oonaolidada.

NLIMERO

!JRCJ:-:~0

RE!.ATOR

CATA CA

OESIGNAOO

OISTRIBUIÇAO

l5.09.77

Senador l!tlJ!!
:tO PW!SO

23.09.77

09.09,77

Scnn.dor OUIJ
llECXER

12.09.77

CATA OE
RECEBIMENTO
NA CCMISSAO

e EMENTA

OA

0BSERVAÇ0ES

COMISSJ.O

D:; !J:I DO SEI1AilO UQ 281, do l 976.

Z::Sta'Delcce a obrigatoriedade do
tia, a oer dada. pelo f'a.brictulte paro.
r.neua co::ol.'Oielizadoa.
Autor: Sanador Vasconcelos
I
I

J.:!:!SAGl:J

~'

gar~

••

~or.ree

.
205, do l 977

D~ Sr. ~~oid~te da ao~blioa, ~ro IJO!ldo n.o Se:1ado ::·ederal, ;pa.ra que seja aut,2
riz~~~ ~ ~efeitu:a ~1a1~~ de·P~o

dj Zal (&3) a olcver

r..o~,.:.l:êj~IJ 1

3ranoo

***"" .. ****""•*

mil,

Redistribu!d!
ao Senali~~

~ C:$G.536.l23,65(~o

quir.hentos e trinta. e oito

I c~r.to o v~te o trea oru=airoo o aeao~tc e

********
28.09.77

Parllcor favo
A:provo o
rnvel, concÍ,!! lJarocer, cm
indo por apr.2,
26.09.77
eontar W~:..PrS,
jot,2 de R0 aoluça.o.

LUIZ CAVAL

ci."!.CO centa.•1oc) o montante de su.s. d:Cvic!.a. oon
-

~E

j oolid.cdc...

SINTESE OOS TRABALHOS DA COMISSAO

ReuniOoa O r d l n 4 r l a t ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
RounlOoa ExtroordlnArlaa

l

Projcloa rolotadoa

lt

Projatoa dlalrlbuldoa

l

Projatoa em dlllg6ncla - - - - - - - - - - - - - - - - OIIclaa rocobldot - - - - - - - - - - - - - - - - - Oflc!cc

e~epGdldoa - - - - - · - - - - - - - - - - -

2

Pedldoo do vlato - - - - - - - - - - - - - - - - - - l
F.mendaa a p r o a o n t a d a t - - - - - - - - - - - - - SubGmendllll aproauntadaa - - - - - - - - - - - - - - - SubmtltuUvoa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Projotcll dlt Aoaoluç4o

-----------------21

CoclaraçOoa da v a l o - - - - - - - - - - - - - - - - Comparoclmonto dlt autorldadoa

-

Votoa com roatrlçOo11

l
O

Convllill o~tpodldca - ..- -

.00
BruUin, om

30 do

uetee~bro

do l 9?7.

.....

H:! voto coo
rc::striçõos do
Seno.dor ~co :t.:on.toro.

lI

•.I,

i
I

Outubro del977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sedo 11)
J.;CUCAÇ~O I: CUI.TURi\

CO:I!lSS.:tO DE

nEL.'l'l'ó!:rD connESPON'OE~TE AO :ues DE

.-\S.:ilSTE:\"'rP.:

~l.:l.l

OE

Ler oa st:u.co

DATA OE AF.·
CE'EIIMENfO
NA COMISSAO

1:'í J.J,

or:

1 977,

ileLII.'TOR

DESIG.NAOC

20,04, 77

Sonedor O'l"l''

"Tc::;;o, A C.l!l.!l •.::t: quo !:'.Orou o O:.:'lU.:l c!o

Cr.::!uc' :t.!l r1o:1 conf;!o d.:: Bon!1m, no !tio

.;c.n.,!:o,

1:1

dá

01: 1971

CLEIOr: l>lARIA l3AIWOSA 1-'t::Rru:IRh CRUZ

r:UII.flrtO !! EMENTA

r .\OJ~'!'O

SE':Eamno

CATA OA
CIS•
TFI16UIÇAO

I

COt-.;CI.USAO
DCI PAA!:C~A.
00 AELAiOR

28.04.77

I

CONC~U~ÃO

"'

!

cc~l1::s.:.c

Fllvor:lvol,

r.vrcv.:.c!o,

LF:HI".A.~N,

.

oas;;R'J

;.~~~~ !

~r.:

!?,Cá. 77

do

Olltr4C p.I.'CV!(!Ôl1CiAllM,

AU':Ur.; Ston."ldor Vr.aconeoloa 'l'orros
I

-PnOJl::'tC

LE!. OCo SEH.MlC N\1 :!69, Pe 1

cz:.:c "!::elui e c!!ccip!iMI ~e "!1oqêoa
.::a T::.J.r>S!';0 11 no cu.:nc~o:lo plano elo:~
lcc.i.J~lC.nt.o:J de ensino .:io 19 Crllu".

r-ncJ.::To m; :.E! oo s::a:,;oo rl? 45,
".1\erot:c.:l~t:~. diapo:~itivo ~

~7G,

C:uni:~
o:~tD.bo

:zs.os.n

Senac!or AOALBER'l'O

27.05.77

F.:.vorÃvcl AO

P:.s

St~A •

-

DE l 077,

Loi de Oiro ..
tr Hcs ., S~soo pA:ll o anr~ino ào .. 19 c 29
,
1':!.'.::t:1J 1 de rr.cd:l .-:. torr.l!:' obriq.:1to:1o o (Jr.ui•j
r.;J .I(J nc,~ZQ:J ê>l • ~r.:n~itc",
j

(iU\l

I

(

~~

N9

fican~o

"'*••••·,a."'*"*

CAc!O O

26.05.77

26~/76,

J,prov4do, crn
l1.0S,77,

p:ejud!
PLS

I
I
I
I

n9

~5/77.

~;..;;oo CO!lJtJ:~T!t.o.l..E~T~l

NCMERO E EMENTA
PRCJtra DE: U:I DO .!:~:-::.oo f~9 lDD, de l !176,
C!t.:CI "l.:u~cg:u:-.: .1 tra.na!orünciA do moltr!culA
ela univ":~itirios t~c:ionS:io" públicon o~tECuAio, nu condiçõoa que upetc.itl.ctl".

DATA OS
RECEGUI.ENTO
NA C:OMISS.\0

RELATOR

CATA DA

OESIONAOO

OISTRifiUIÇAO

l5.09. 77

Sanador HE:l ..

23.09. 77

CONCJ.US.l.O
:00 PAR~CEfl
00 Ré"l.ATCR

CJNCt.us:.o
CA
COMISS:OO

oosrzA'J~;:o,e-s

I

\

TOR DIAS.

I
WTOa: San4dor r:alaon

C~rnciro

I

t'lkOJUO Dt U:! DO ser:ACO NQ 57, Cu 1 977,

ql:a

"Di.cpe~ sc,~bro

SanAdC.t'

16,06.77

.:a propag:1nd.a. copa::-ci.:ll nau

OTTO

I

23.09. 77

llJlH>!ANII.

1Unl~crn;oa osportivoa do atletA prct'luionAl
üu ~utul:lol, e dc:t o~trAII prcvid~nci.:t.s".
\ AU'!'On:

.!:o:~.ldo: Donjolmim Farah

~r;OJCTO tlt I.f:I DA CA:·tAH.'\ NQ 6~ 1 do 1 977,

'qu.~ '':.!.::~pSe aoPro a .inctd<~.t;So de concu:oo

IpÜbl!co por> ooeolho do nir.o oticlol
l3 :u m"!o",

II

:",tJ'J'OR1 Oaputacl" Sylvio Vonturolli

I

I

oo

l5,08.77

son~:odor

DIAS,

liE.t'l'O t 22.00. 77

I

I
II

I

''

II

~

I

I
'

I
I
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~~~----------------------------~------,--,-A-TA-~~R-E-L-AT_O_R---;--D-A_T_A_O_A__r-_C_O_N_C-LU_S_Ã_O__r-_C_O_N_C-LU_S_Ã_O__r---------~
NúMERO C EMEI~TA

RECEEIM;:;NTO
NA COM!SS,\0

DESIGNADO

DISTAISUIÇ~O

DO PAAECE:fl;

OA

DO RELATOR

COt.11SSl\0

CONCI.US..\0
CO PARECER
CO RELATOR

COt~CL.US,\0

OBSERVAÇOES

----------------------l-------r------l------1------~-------~·-----~
!I:'..:JJ::';"J O~ Lti p;; C!.:•I.·\RA N9'7S, de l 977,
oa.o~. TI
Sí.lnador H:JY
22.09,77

I qu'!
à"

!

dillpOoitivos 3. Lei n9 J 577,

".\cra~c.,nt.l
o~

A!JT~R:

SJ\!1'1'05

clll julho da 1 959".

DoputlldO 'E'M.O.ZCISCO A.'lARAL

n,

I ?ROJ.TO DE

LEI DA Cl\:1.\llo\ :10
do 1 971,
1 :'i~;) "'~o'::.lnsfaro o Museu do Açúcar do In::otit~

to do Açúcnr e do

~lcool

01.09.77

Sonodor """

22.09,77

SANTOS

para o Instituto

.=~:t'}t:J.rn !õD.buco da PDSCJUisas ·sociais, e dii
out:<~.s ~rovià~r.ci"o".

AUTOR: Podar Executivo
PROJE':'O DE LEI D,;

C~YJ..RA

N9 73, do l 9?7,

09.0!1,77

Scna.dor HEL-

1q ...o "V~ca a exibiç5:o Cc carta:: c:incmato()riÍ1 fico ~~~ n5o soja criado,
produ~ido o improi
I :.o po: b:.JGi!oiro C~U ar.;proso. !:.:-.'lsiloira".

I;.u~o,,

22 ,09·. 77

VlCIO NUNES.

1

I

Dep"t•do JC DE AMOJo JCRCo

-

'
'

tlt:o:.1ER0 S EM:;NTA

1 ro~:l .. f'·•o O"' LEI 00 Sf.~.:\PO N9 134, da l 975,
I '""'-· ..
'!:;.:J~i-::t.:i o Cia Snsiloi:ro ÕO l:::JtUÕOG
t .:r~:::

CATA 0(
RECEBIMENTO
NA COMISf.;.o

AEI.ATOA

CATA OA

CESIGNAOO

CISTAI6UIÇAO

28,04.77

Sanador ChT'I'&'!'t PINHE:IRO,

i ,,:;t!rt~COIJ".

···········~··
Sur.ador 11CAL-

''

BI:RTO

26,04,77.

..................
22:0!1'.77

SJ::~A.

-

i
Í

:

;..Ll'OR: S!lnador

Vasconc~lo~

Torres

I.-:. .. ··~..:.
n...." .• o :~ .."' r.:: I oo s;J·::. oo 1:9 l-19,

.
do 1 ~ 77,

C"I.;O ''t.!.:::r.Õi!l ::.ob:o a loc.::.li:aç!io cla:J li!Odna
do CoJportoa o da Con ..
I ::~(\o: .'o\.;;~ !:.:'A!u.loira do co:;~portoG, dâ. ou! "::::.::; j::'OViCS;-.c,!.:u.".

19.0&.77

I~.:. C..,~. :if.iho :~acic.n~l

•

I
I

I ,".L:'l.'O;;,z ,:.;._r,,ldor C:o:;;tcto ou& reia
li"r:~;:;·!o

Pi: t.E:! CC s:;;;:,•,co H9 237, do l !)76,

~u: ":Ji3pÕ.J r.obrc o cnnino obriq41:Õ::io,

· t.o.:::.c

!~ll.:'l:•.

j·n•
11

•• ,,;

"'

judd!CO!i do I'~Is, dA ditiO,!
"l:;.=eito.: !·:u.":::.i'IO:l rundntr.cm taia",

Ci:i C'\.!:,.'llOU

::'om.'lCor

n·,·. . . . \R

San., dor HE:t.V! ..

23,0~.77..

C!O NU:IE:S,

i

j

DA

COMISSAO

.

I

.. .. -·r·
.J. . . ""

01,0~.77

rno da 1\l<l:..i

rio:..

FIU~NCO

I

OBSERVACCES

Outubro de 1977
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Palo Sr, Pro!ooaor ~WMUNDO ~:ONU DE AM.Gl;O, Min1atro d.:. Educ:.:~ção

1)

c:r

SábMdO 15 5757

Ct,;lturol

no covorno do Caatollo Brdneo.
i

l
I

l

2)

Palo Sr. PrOfB:llJOX' C.t.EI>"..t:N'l'E MARIANI BITTENCOOR'1' 1 H1niotro dol tàucnç.io a CulturA

no

Govcrr~

do Eurico

C~ap~r

4) Poal.oa Stu. t-11\RCIO BRAGA

(l

OutrA,

l.RTHUR AN'ttru't!l, Pr~a.id.l'.lnto o Jog~ç;.ot do c:.'.lbu

d.ll Rogata:~

do Fla:nongo, r.:~:;pectiv.:ur.cnto, oolJro 'IA Sit:;~ç.io do o~.aporto Ilr.:.silu!:a".

I
ncuniõu~

Ordinãriaa

P:ojuto~ r~l~tadcs

P:ojcto.::

co~nss.to

DE

c).-pcdldo~

• , •• , , , •.•.• , •. , . , , , ...••. , , , , , ••

-'Utorid.:~õcs

02

C?

.• , ,, • , , , • , , , , .••• , , , • , , ,

Doi

, , , , . , • , , •••. , •.• , , • , , •. , •• , , , • , • , • ,

800

rx::A.,çAs

REL.!Tólt!O CORI!ESPO!'IDESTE ,\Q ~ItS DE
PRES!DE.~TE:

PAULO BROSSMD

ASSISTEl.'TE:

CI..,DIOO HIPPSRTT

t~?~~~AJ.~g~P.Q.liL!.!Qi
:!:ston~a, &Ir.'! h~.ito d'=l idt.de, os. bone ftcioa
~~ ~revidâneia

soci&l A

to~os

02,09. 77

os

q\:o ax.:~reiaf.l õJ.' ac:.ividaC:e do ampregAàO ilomó!!,
:!c:~ nA dztt.:l da publicAçiio
~a ll do do;:ombro do 1972.

DE lO 77

SSTSI·IBRO

DATA PE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

N"MERO E EMCNTA

o serviçoo

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

di~tr!buic:!O!l

Ccrnparccirncnto de
Cor.v!to:.

01

REt.ATOR
CESIONACO

StU1lldOt

nw

DATA DA

DIS·
TRIBUIÇAO

15.09. 77

OONCLUSM
00 PARECER
00 Rf:I.ATOR

contt.!irio

CONCLUSI\0

DA

COMISSAO

CSSEFWAÇOES

i\provaçD.o do
p-:~.rac::Q.rt

com

voto VO!\cid.o

SI\.~TCS

do son.ador

da Loi n9 5859,

CunhA Llr.IA

{2.2.09,1'1)

notornan~o

~J'!:TO PC:

U:I ~ SZ:~AOO ,!!2-~DJJJ
Cis?Õo Robro a proraqandA comorcial do pro~
euto3 do consumo núblic::o, ootaboloco obri~nt~riodado da doÜcriç&o do qualidcda nas
ro~;.oct.ivc.s ombc.loqona a dotorminA outras
j)rov1clüncios.

04.05.73

!5.03.77

sonadot
LOURIVJ\L
UI\II'l'IS'l'J\

comia aGe ,ac~.
as ln ter.~., ..
c:âa:~

ool.l.c.!.

t.C.dAa .'LO ::!."

d(l lnd.o d,

cor.órcio, !o
lli1CC.minhu,1o

c.o,ru:l,tor
(16,0?.771

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11)

5758 Sdbado 15

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA
~~1Q~LD~Ee.,!i9
Rol)ularr.ont.:~ 4

REl.ATOA

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBU!ÇAO

Senador

15,09. 7i

CONCL.USAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCL.US.\0

pro!iuão da emprogados

do

od!

02.09. 77

mn

ContrÁrio

SIINTOS

28,06,"

17.06,"

Gavorivel

NOMERO E EMENTA

12.08. 77

CATA CE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

PP.OJC':'O DE U:I 00 SE!lACO N9 194!75
c& nova redaçio ao ca~ do art. 59 da Loi
n9 4.923, de 23 do ilõ:cmbro do 1965, assogu
ra~~o mQlhor am~aro ao daaemprogado,
-

22.09,11

PP.OJCTO CE LEI 00 SENADO N9 269l75
Altera a Loi Orgânica do TriDunal do Contas
da UniÃo na parto que indica.

28,09.71

?P.OJ:':TO CE LEI DO SENACO ll9 05l76
Acrescenta parágrafo ao artigo ll dA Loi
Orgânica da Pravidiincia sociAl.

12.08.77

Aprov.,çao do T rar.U.t~mdo co
paro cor
o PLS-25/17,

RBjoitudo o
do Ro a

par~c:o:r

lator, õ doaignado nElat r

do Vencido o
SanAdor Ruy

Sonlldor

Santoll, nEJEIT

DMGA
JONIOR

?r:OJE:'!'O DE LEI CO SEN1\CO N9 ll9l75
Altera a rcdaçio do parágrafo único do artiqo 4~ da Lei n9 5.890, do oa do junho do
1973,

=?._ Projoto,com

Voto vencido,
om soparado,d
Son.BrAgA Jr, (15.09,17)

OOU!CIO

AprovaçÃo do
pArce<sr

CONDIM

(15.09. 77)

Senador

22.08. 77

FAvorSvol

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

DRACJ\

PArecer palA
audiãnCill do

JONIOR

MPJ\S

Aprovaçiio do
po.racar
(15.09.71)

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

CJSTRISUIÇAO

sanAdor

-

(22.09. 111

N9 70/75

;;'Jt.OriZA oa municlpioo localizados na 1\ma.:õ ..
nia Lac;al a empregar suas cotas· do Fundo RodoviÃrio Nacional no sotor quo ÕBpocifica,

OBSERVAÇOES

DA

COMISS.AO

09/75

f!Cion o dã outras providãnciaa.

~::!Q...f:!_~_5EUl\DO

Oulubro do 1977

22.08.11

OA

COMJSS~O

OBSERVAÇOES

l

·,

j

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiloll)

OuiUbro del977

NOMERO E EMENTA

CATA CE

RELATOR

DATA DA

RECEBIMENTO
NA COMISSA.O

OESJONAOO

OISTRIBUIÇAO

CONCLUSAO
CO PARECER

00 RELATOR

Sibado IS S7S9

CONCLUS.AO

OA

OBSERVAÇõES

COM\SSJ.O

pp,0.1ETO CE' LEI 00 SE'NAOO N9 109l76

i

,

.I

l

;.crosc:onta cUspoaitivoo 4 Lei n9 2.800, da
18 ~o junho do 1956, que 11 c:r1a os Conualhos
Fodorlll o Roqionaia da Qulm1.ea, d.iapÕo 80'"

06.05, 77

Sanador

Retorna A cr,

13.05, 77

CC»!! CIO
GONDIM

bro o oxorclcio da profissão tto Qllimico, o
di outru providénc:iu" •

parA

tOIJXA!':'U!I

(29,09. 771
'l'rllrr:itando cor.:
os projetOII n9
112 o 119, do
1976, 4r.\boa do

l

SenAdo.
Pl'.OJ~TO

ct

LEI 00 SENADO N9 '112l76

;.crosconta dispositivos ã Lei n9 2,800, de
18 do junho do 1956, que "cria· os Conae!hos
Se~oral e REgionAis de OU!m1ca~, dispõe aohro o f3Ej!rc!cio da pro!issão de qu!mico, e
di outras prov1diinc1u".

PRo.n!'l'O DE: LEI C0 SENADO NQ U.9l76

Acrescenta àlsposlt:J.vos e Lo1 n9 2.800, do
l8 de junho do. l966, que ''ct1A os conselhos

NUMEAO E EMENTA

PP:OJ'1:::0 C! U::I CO s&::ADO N9 128!?6
01D))Õa sobre o exorclcio da pro!ia11io do
corrotor de Imóveis.

06.05.77

OG.OS, 77

SenAdor
DOM% CIO
CONPIM

13.05.77

Senador

13.05, 77

(29.09.77)
Trarn.l. tan~o com
os projeto~ n9
109 o 119, do
1976, A.T.bo:; ~o
SenAdO,

POH!CIO
GONCIM

PATA CE
RECEBIMENTO

NA COMISSAO

RE"TOR

CATA CA

DESIGNADO

CISTRIBUIÇAO

•.

CO RELATOR

CONC~USAO

DA

OBSERVACOES

COMISSAO
'I'r4r.l1.tando

Ct'.

ccnj~.:nto cor.~

senador
MA'l'TOS

15,09. 77

'l't"4mitando ern
conjunto com
o Pt.S•l%8/76 o
COI\\ o Pt.e:.. ~l.i/7

senador

16,09.77

02.09. 77

Ml.'r'I'OS
LEtO

u:Xo

31.08,77

o

PLC•2G/77 o
coR o PLSlll/7

Scnlldor

PWJtTO CE LEI CO SENADO N9 l5S~76

CGtormina a rovJ.aâ'o trimestral do ul&rio•
r.'l!nir.10 a dá outra. providânc.ias.

CONCt.Us.\0
CQ PARECER

lS.09,77

02.09.77

PROJETO CE LCI 00 SENADO N9 131~76

C.l.::sc:1,l1na. o axe:tc:!cio da pro!iaaic de
Corretor de tmávois em todo o terri.t6r1o
nac.tona.l.

Rotorn4 à CE',
para rcoxar..o

LENOIR
VARCAS

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.do 11)

5760 S4bodo IS

NllMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTAIBUIÇAO

Sanador

l5,09,77

CONCLUSAO
DO PARECER

Outubro del977

.,

CONCLUSAO

00 RELATOR

COMISSAO

Parece;- contririo

Aprovação do

OBSEAVAÇOES

PP.OJ!:TO CE LEI 00 SENADO N9 214/76
~cromconta par&gr~too ao art. 29 da Lei n9
5.107, do 13 da sotombro elo 1966, o dS ou•
trao providünciu.

02,09,77

WILSON
GONÇALVES

PROJETO O& LEI DO SENADO N9 ·1Jl77
T~a a casa em quo morou o Duque da CaxiAs,
na Rua Conáe do Bontim, no Rio. do Janoiro,
o d& outras providõncias.

02.09.77

Sanador

l5,09.77

CUNHA

LIMA

Tramitando om

PROJt~O

DE LEI DO SENADO N9 2SL1!
as rolaçõou do trabalho dos
a~?re9ado5 em edificiOs e outras edificaçôes oimil.D.res.
Dis~õa ~obra

NCIMERO E EMENTA
OE LEI CO S~NAOO N9 53l77-CF
o Coverno do Distrito Federal a con
trair ernerÓStimOS destinadOS à elAbOrAção e oxocuçAo de progrAmas de desenvolvimento
urbAno c di outras providõncias.

02,09.77

Sanador

lS.09.77

RW
SANTOS

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

parecer

PROJ'!:TO CE LEI to S~IIACO NO 7Jl77
Oi&?Õe sobre troco obrigAtório e di outra a
providõncias.

PROJETO Oe LEI tc:l SEtlADO N9 86l77
CÁ nova redação ao § 19 do Artiqo 381 da
Consolidação dAs Loia do TRAbalho, aprovAda polo cecroto-loi no 5.452, da 19 da
mAio elo 194 3.

o PLS•09/7S

(22. 09.771

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

.,

CONCLUSAO

RELATOR
DESIGNADO

CATA DA
OISTRIBUIÇAO

Sanador

lJ.OS, 77

Paracer prcli AprovAçÃo do
pare cor
minAr pela
AUtUÕnciA jU!l (02.06, 77
to ao GOF

SanAdor
LENOIR
VARCAS

16.06,77

Paracor con .. Aprovação do
parocor
trS.rio

Sanador
COM! CIO
CCNCIN

l5,09,77

OBSERVAÇOES

COMISSAO
09.09.77,
Após atendida
a diligCinciA,
retorna A cr.
&li\

~p

h~tor1:a

conjunto com

ll,OS. 77

ROOER'l'O

S.i\TURNINO

08.06. 77

02.09.77

(lS.09.771

1'
l
j

Outubro de 1977

DIÁRIO J)O CONGRESSO NACIONAL (Seçiloll)

NúMERO E EMENTA

fiROJETO DE LEI DO SENADO N9

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

CATA CA

DESIGNADO

OISTAIBUIÇAO

CONCLUSAO

00 PARECEft
00 AEI.ATOR

Sábado JS 5761

CONCLUSAO,
o~

OBSERVAÇOES

C:OMISSAO

127~77

Oispõa sobra critário pArA c&lculo do indoni:açõoa nu ::osciaõaa de contrato do trtaba-

02.09.77

S~:~nodor

15.09,77

HELV!CIO

lhO•

NtJNES

PRO.:n:TO DE LEI DO SENADO N9·l34'77

Acrescenta § 3? ao Artigo 10 dll Lei nQ
5.107, do 13 da setembro do 1966 - E'undo

02,09.77

do GArAntiA do 'l'cmpo do Serviço,

Sanador
DOMICIO

16.09.77

CONOtM

PROJETO OE LEI DA cAMARA N9 82~74

tnstitui. a "anotação tiicnica. de responllllbilidado" na proPtação do serviços do ongonh.aria, do arquitetura a ag:onomia, e dá outras providências.

NOMERO E EMENTA

J'lP.OJ!:TO DE Lti CA CÂMARA NQ 60l76
llcra&conta pàrÃcJrato ao art. ll dA Lo1 n9
5.890, de~ 08 de~ junho da 1973, qua alterou~.
a loqialação da previdônc14 sociol.

?ROJ!:'I'O CE: LEI DA CA.'1AAA NQ 26l77
Dii. nova rogulamontac;ão Ã prot'iasÃo do
Corrlltcr da IOOvois t dUiciplina o t'un ..
cioMmonto do sous órqiiou da tS.acali:açiio o d& outras providônciaa.

t!P.OJETO OE LI:I 01'1. CÂ1'1t\M N9 30l77
~ot.lboloco critârio espacial do rocolhimon ..
to l!o impouto da ronda parta AI posaoaa qua
oopcci!iea, o dá outraa providc1neUa.

02.08.74

Senador

24e04. 75

VIRCILIO
TAVORA

DATA CE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

REL.ATOR

CATA OA

OESIGNAOO

OISTAIBUIÇAO

02,05. 77

Sanador
LENOIR
VARCAS

ll,OS, 77

02.09.77

senador
Z.O.A'l"l'OS

l5,09.77

sanador
MJICAIJ!iii:S
PIN'ro

13.05.77

Pzt.rocer pola Aprovac;ão do
aprovAçÃo c:to pueccr
Substitutivo
(15,09. 77)
de PlenÁrio e
dao Subomondu
l A 4-CCJ r S a
6 •CLS o 7-0:

CONC!.USAO
00 PARECER
00 AEI.ATOR

CONC:LUSAO

o•

OaS:R\IAÇOES

COMISSÃO

Aucfiêncill do Ap:'OV.,ÇÃO do
MPJ\S {pra li- puocer
minar)
(15 .09. 77)

TrAmitando com
o PLS•l2B/76'o
com o· PLS-13!/ •
do 1976.

u:~o

06.05. 77

Retornou i CF
cm 27.04.77,
para axamo do
Sul:lstitutivo
da PlanAdo.

Parece:: prol,! At:~rovaqão cio
paroeor
rnin4r pelA
taud1tinci.A do • (2l,06, 771
~lin .Fazenda

.:!8,09,77 .. Ro•
tornA A r:r, co
Ali int'ormaçõos
solicitr.~ar..
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N~MERO

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRISUICAO

Sanador

11,08, 77

Oulubrode

CONCL.USAO
00 PARECER

CONCLUS~O

DO AEI.ATOR

COMISSAO

DA

CBSERVACOES

~I:TO t!: LEI DJ\ CÂHJ\TJ\ ~19 45.L!Z

r.et!!ic:.s, aarn õnus, a I.Gi n9 6.395, de 09
1976, qya "oatima a receita o

de:a~bro ~c

!ixa a ~oaposa da UniÃo para o
nancoiro do 1977".

~J:!O_DE L!:I DA cA:·t.\RA N9

de~

03.D8, 77

MAGALHl\ES

oxorc~cio ti•

Parocor !avo .. AprovaçÃo do
rtivol, nos
parecer
termos do

PINTO

Substitutivo
aproaontlldo.

(15.0~.77)

S'Ull

~is?Õo

sobro a inapoqão o a fiscalização
o~riçatórias do sõmon destinado Ã insomi~
nação artificial em animais domõsticos, o
d& outras providãncias.

PP~J&TO CC LEI DA ~RA N9 59l77
concedo pensão espacial A DULCE EVERS DE
ABREU, viúva de MAnoel Dias de Abreu.

NCIMERO E EMENiA
N9 64!:77
Altera o Plano Nacional do Viação, aprovado
pele. Lei n9 S. 917, do 10 do setembro de
1973,• incluindo a liqaÍio torroviliria
Gullrapuava-Prudentõpol a.:rpirAnfJa.

16.08, 77

Sanador
DOM% CIO

22,08.77

Parecer favo .. AprovaçÃo do
rivel
parecer
(15.09,7!

~6.08,77

Paroco~

CON'DU!

09 .os. 77

Senador
COMI CIO
GONCIM

dvel

DATA CE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA

31,08.77

Senador
VIRCILIO
T.I'.VOUA

15,09.77

senador

22,0~.77

OISTRIBUIÇAO

!Avo- Aprovação do
parecer
(19.08, 77)

CONCL.USAO
00 PARECER
00 AEI.ATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

!,!!.~'JP DE U:t DA t*tARA

PROJ!:TO ce LEI DA Ck\tARA N9 '18!77
Ccnco~e pensio espacial a NAIR VIANA CAFt,
vitima do torpodoamonto do navio Afonso
Pena, durante A Soqunda Guerr~ Mundial.

15.09. 77

PAO.TI:TO Dl: LEI DA cAHARA N9 79!77
Concede ponsio upocial a AMAPJ:NA D&
LOYOLA PESSOA.

15,0~.

Parecor tavo·

dvel

I~ILiiON

CO•ÇALVES

77

S11nadoc:
llf::I'l'OR
DIAS

22,09.77

Parocor~

rhol

~\provaçÃo

do
parecer
(30,09, 77)

favo· Aprovação do
parecer
(30,09, 771

OBSERVAÇOES

11
:m

Ouiubro de 1977
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CATA CE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NIJME/10 E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTA113UIÇAO

CONCI.USAO
DO PARECER
CC AEL.ATOA

Sábado IS S763

CONCI.US.AO

OBSERVAÇOI::S

CA
COMISSAO

?!'OJr.':O CE LEI OA dtZ.IARA NQ 84!77

conc:odc promoção, pl!llo princ!pio de bravura,

15,09,77

o10 :!9 Sargento do Exórcito, SlLVIO DELMAR

Senador

22.09.77

IIEl'l'OR
DIJ\S

uor..r.:mACH.

PArecer !Avo· Aprovação do
paro cor
távol
130,09, 77)

oriC!O ·"S" N9 04/76
to sr.Pr~ddoneoêlo TRibunal do Contas do

Tra:t~i tiU'Iclo

17.03.77

SEnador

oa Of!cios "S"
n9s.l9/74 e
26/74.

22.09. 77

CA'l''l'E'l'E
PINHEIRO

OPIC!!:O "S" t:9 15i76

CO Sr.Prcaidcnte do Tribunal do Contas do
ci:~trito Fedonl, encaminhando oo SEnAciO ro-doral o Rol4tório e Parecor Prévio daquol
Tribunal sobre as contu do Covorno do Diattito Federal relativas ao exerc!cio de l97!i

15,09.17

Senador

22.09.77

HEI'l'OR
DIJ\S
PP.!:IJ'F;1'0 DI: DECRETO LEGISLATIVO N9 15~75

~.rrova as contafl do:~ ~de Ferro~iÁriA Federal
• Co ::iUAG subs1d14riAS, telatiVliD ao exerci ..
cio do 1971,

04,06. 77

Senador

02.08, 77

VIRG!LIO
TJI.VORA

Parecer polo
arqui v ame ti to

AprovAç~o

do

parecer
llS.09, 771

PnOJ'E'l'O m: DECRETO U:CISLA'l'IVO N9 05i77
.:~a
PE:TRODRf~

Ai)rova

23.06, 77

PROJETO OE LEI DA cAHARA N9 4li76
1..mlia a compctõncia do S&RPRO para prestar
ca:viços i iniciativa privada.

29.09. 77

contnll da Petróleo BRa!lileiro S/A
- c de a:uas aubaidiiriau, rolativa
ao exerc.tcio de 1974,

Senador

11.08. 77

VIRG1LIO
tAVORA

PArocor polo Aprov.:~ç4o dO
arqui V41tlon to parecer
Cl5.09. 77J

PROJ'E'l'O DE LEI DO SENADO N9 l04L7'1

Dispõe sobre a doAç4o do torras aos
ex•combAtentos da FE:D,

Ol':\

conjunto cor.:

Distrito Fodcr4l, reiterando o Poracor Próvio Q:nit:l.do om 27 do agosto do .J.974, pela
Aprovação das ContA o do Governo- do Distrito
Federal, relativas ao oxorc!cio t:lo 1973.

29.09, 77

,
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

$768 Sábado IS

r

I

DATA OE

NU:.lE,'lO E EMENTA

~ECEB!MENTO

I

·-

NA COMISS.\0

rROJ<~O

A~I.ATOA

DATA DA

DESIGNADO

OISTAIBUIÇA.O

CONCI..USAO
CO PARECER
00 RE;t.ATOA

SonnJ.or RUY

02.09.77

Pureoor oon
trl!rio. -

lll U:I DO S!liJ.llO r. o l4, do l 976

,;c:-o~·QUr."w:l d~ s_voai tivo ~ oJO:l:lOlidnçüo

l6,o6.77

d,J.a Lll'is ''o Tra".:lajJ::.o.
.;~.I:LOl'#

Ouhlbro de 19'1

CONCLUSAO

DA

OBSEAVACOES

COMISSAO

A,?rova o
l'!c.rBoor, Olt
~2.09.77

SJ.Ni!OS

Há voto ven
oido do ze:
nul!or Cur.ha

Lil:a.

So..1ndor jíolso:l Clll'Ilciro

I

I

Í :P!\CJ!.'!'O !E U:I DO S:E:!Uü:lO na: 136, de l 976
I :.'.~"·• n Lei "' 4 366, de 9 'do dozom
't:·o "o.l S~65, qu"
~'l'r·rcco::.ta.:\t<:o

Ngul=L

c<Jtlerc:!.nis

Ol! t:-r.e ~:-ovill~:.obo.
butc~: s~~adcr

I!R~."'~::;: UI DO

l6.03.77

a.o O.!ividndao dÕ~
autO!lo~:too,

lourivAl

e

Ar.rova. o
parecer, cm
22,09.77

:Pa.raoor to.vo
Senador OSI-

llES

22.09.77

rá.vol.

-

~EIXEIRA

I

!

Senador :iol

da.

'

e o'n Carne~o :

i

Ea~tiota.

d~ l 976.
ao- r.aracrato unico do

'

-

s_!:'J.llO u• .léo,

.;.)~ nov~ l'eC.e.~o:~.o

ver:,

c ido, ec. oe
pal"Mo, dÕ

ror voto

,;,l•tiej J.3~ .ir. OOlleolidn<;iio das Leis do 'l'r:J.
'boJ.l:o, :!.J'1'0Val!a. pelo Decreto-lili nR 5 452,
d:~ lC jo r.:~~.o Qe l 9?.3', e dt! outra provi -

l6.03. 77

Sena~lor ~'RiJ'l
CO !:OJ!~ORO

""'***********

Senador DOL!.!

a.:i::.c:!.c.a.
:•.:.:o!•: Sanador Hoi tor Dias

CIO GOt:Dn.:

02.09.76

••******

Parecer

Aprcr-n~
o
pareco:r, e.m

Oo;l.

22.09.77

-tnirio.

Ht! voto ven I
c:Ldo do se= ''
CUUla
Lil:la e voto

m~e.or

OE!para.:lo

vencido, do'

~2.09.77

Senado::- ?ra:l,
oo :~:~ntoro.
I

I
I

NúMERO E EMENTA

HOJ:E:~O

CATA OE
RECEBlMENiO
NA COMISS.I\0

RELATOR

CATA DA

DESIGNADO

DISrAIBUIÇAO

25.06,77

Sono.do:r li:UY

02.09.77

D:.: LEI DO .StiUUJO 1ii1 l77, de l 976.

Eov:~~ o par~r~to único do artico 25,
3 807 1 do 26 de aeoeto do l 960.

~~ ~e1 ~~

SJJi~OS

;.1ttc1.·: Senado:- Holaor. Co.rnoiro

CONCLUSÃO
OCJ PARECER
00 AEL.ATOA

CONCLUSÃO

OBSERVAÇOES

DA

COMISSAO

A.prova. o
Pa.recer por
llo.recer, o::
6.\.Ul:LWloia do
22.09.77
I.l'iniotório
dll l"rovid.Õnoia o J.a!lis-tônoia Socio.l.

'l'rw:~.ita em
oonjun to coo

o l'!.S ;!,06/76

I
I

I

!·!:OJI~O lf.

lti tO~ SADO

na

D~ r.o·;·G re~:ltttio :10 po.r&cro.to Ú.'lioo do
I ~~t!co 25 d~ ~ei ~eünioa. d~ Pr~vidênoia

I
I

25.06.77

Senador ROY

0~.09.77

SAI!~OS

,•,utor; Son!ldOl' Otai:r Jlookor

;.=:CJ~~~O

t: !.E! DO !lEUAilO ng

l39, du l 977.

J.cronco:J.tu d~:Jl)Ooitivo à. Ll)i nll 4 090,
11,, l3 dfl ju.lr.e~ de l 962 1 C1UO 'inll'titl\i a era
-:ifiCH\Ç::ÍCI da :i,ltnl r:o.rf\ ofi tra.ba.lha.doroo. -

Auto::-: Sc:.:.,lor llolJon CIU"'.oiro

A}lrova o
}la.rooer, oc

conjl.!llto cot1

t:1niatá'rio

22.09.77

o l'L'll77f'17

dn PrevidÔnoia. o .ABoi~tã::.oia. Soeilll.

~oo:icl.'

II
I
'
I

audiência. do

1\\recer por

303, de l 976.

l'~DOOI'

25.06.77

Seno.dor ROY
:JAll'l'OS

02.09.77

por

aua.iôno ia do
MlniotériG do
~rabalho.

I

-

.Ajll'OVP.

o

pt\l'OOfjr, cm

22.09.77

~rncita

·=

1
Outubro del977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçioll)

CATA DE
RECEBIMEtiTO
NA COM!SSA.O

NOMERO E EMENTA

.

n LEI llO Sll1JJlO 11' 27l 1 do l 975,
DiflpÕo oobro a. :itlocriçõ:o àoc tuncion,.!!
t:u:l!cip.:Ue junto a.o DtiS.

RELATOR

DATA DA

CONCt.USl-0

DESIONADO

CISTAIBUIÇAO

DO PARECER
DO RELATOR

Senador :BRAGA Jill1IOR

u.oe,77

SibodoiS

CONCLUSÃO
CA
COMISSAO

I?.OJ!;~O
rio;~

576~

ODSERVAÇOES

l.:lolu:Cdo :a

l0,06,77

;Fnu.ta. da. rou

1:.iiio e adi[:.:
de. a. o.precin

J..uto::-: sgnndor I"'::l.::.llr Frct.eo

c;üo do :pc.ro:

oer, 6c. Ol/09
I

'

~EOJ~~O

::; .E 1•EI :00 ~:E:HJUJO Ull l88 1 do l 976.
:Difl:p:m.oe. o. ooc.~ordünoia. do omp:resa.doo
ca.oo d::t. 011~Eio ào omprego.do :polo oiate::n

l'o.reoor con.

l6.03.77

••do Fl!.:ldo de Garo.1tjo. do 1'a=.po do Serviço.
J.uto1•:

So~o.dor

Sen1:1dor IJJIQ
IR VARG.A!I
«-***********
Viata ao Senador FnANCO

F:-m:.oo IJontoro.

l7 ,03,77

l.:lolu:ldo

trário.

••

:pc.:.:.ta de reu
niÕ.o o adio.:
da

*********

a. Ui)reo:!.o.

ção· do paro:
oer, Cl:1 Ol/09

22.06,77

~0!1~0RO

I'~OJS~O

DE LEI !lO SSI·IADO UQ 240, de l 976.

.Al toro. a redc.;ão do § 111, do artigo·
20, dn Conao:.ido.ção dtu~ .Lo1o do ~rabalho.

.Autor: Seno.dor VllJiconoeloa

l6.0J, 77

Senlldor ORES

~IS OO~RCIA-

InollÚ4o na
pa.u"ttl. do. reu
n1ão e :..d.!a:
d~ ::. o.p::-eci;,;

l7 .03.77

~orreo.

çao

do ,..,.,_

I

cor, noa dia.e
Ol/09 e 2:)' 09

i
1

I

CATA OE
RECEBIMENTO

Nt:JMERO E EMENTA

REl.ATOA

CATA OA

C~NCl.U_S_À_o

00 PARECER

CONCt.us:..o
OA

OBSERVAÇOES

I-------------------------·----------·l~':'~C:O:M:IS:S:'O~~--c-E_S~IG~N-A-00___1_o~I-ST_A_i9_U_IÇ~·-O-r-O~O~RE~~~TO~R~.~---C~O~M~IS~S·-O---j·----------,
rnCJE~O

DE IE! IlO SE!fAllO Jlll 05, ib l 977,

Est~.ndo àa l)::::tide.dt'l~ de :f'ina oduoa.c:io

Inclu.!do na.

03.06, 77

Son:l.dor ORES

:':!:S ~trl.t:!CIJ..-

22.06.77

:p:~.ub

da l'OU

I=• 3 ~:::,~' z~,~:,;~:,.:: ~,:::ra

n1Uc
doã.
diC..:l 01.09 e
22,09 w nd:!.c.
da. a n,Noi~

I

ccr.

:c.Q.ic

I!

oultur:.:io e. isa::gi!:o :previ:to. .na. to1

çüo do :po.ro-

II_P_R_C_J;_·~-0--D-Z-~-,--I;;~-~-.i-)~-0--II-,-G->-,-w-.-l--9_7_7----i----------~'------------i---------i·-----------~-----------l--lo--c-lu-{-~-o-:-,-i

I

;.;::::~cur:~. ttOtl e~I~.roa:taan

o:p0::L"1teo !'Olo

r.oi:::te:r.:~. d .., !'ta:Ao do GL,~t:... ·~i.:l de~ 'Z\.ltll:~
do
~ !:lc.r.·i~c o (!!l•uHc llOil jl!.r'Cfl o ca:-:.•eço.o mo::·~ti!r:!.n 1 oJ'tro o vulor :loro:J!t~\do, em qua.J.
r0u.o:z· t.:!.I'ÓtrJs~ da uxt:!.nr;Üo ..!~ oo:rLrnto
de

1

1

.

tr"b"l~:t: :"~:~:;::. ~:::~~:~;~~:•;orroo

08.06,77

Senador ORES
'rZS Cl'C'f.rtcu-

22.06.77

I.&ute. .:!a ron
nião
dc.ii'
die.:~ 01,09 o

~2.C9 ~ ~clic-

~h a c.~raci~t

ção d.o J:D.l'lil:

oor,

1

J.u-:c-r; Sc::.t:.clu-r l='ro.r.co l:ontoro.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II)

5770 Sábado IS

i

O.\TA

N;:,MCRO E EMENTA

NA COM!SSAO
!i:.Cr.r.:::~o :I:~ l~I

DO

!'::..:1.

.:".:;ceia!.
.~t:::c:-: Scna.dol'

RELATOR

PATA OA

OES!GNAOO

CISTAIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUS~O

25.08,77

Sonado:r ACC,!

:=no:=~~ u:

a

?.t':;n('!O !~cntoro

I: ,
I

-

r.:::!:;.. c.:.tr.:.·.?.A n11

68, d:> l 975.
:.~•~o~~i=:. o ::.r1·cv~;~~t~:ne:.'1to do3 coc.Js
;-,,, Sc::'".'i~o ?t!b:.;l..cc ~ n~ e~!J!'atJa. pJ.•ivado.
. C.-!ltc~;:ir.~ outl':l:J r,::-ovid~no:t.ao •

I

I

02,09.77

CLY !:'!t!IO

.
I

ODSEAVAÇOES

OA

COMISS.J.O

U'! Z2l, da l 976.

~~·:.\'00

;troJcntcdoJ.•ic. do noronautu.
i:.lD!~O.-:.t!cJ:t.:: de Ct;,o, ;l.Uu.J.o, \l~UiJJO:D.r..d.J-0
r.xJ J:.r!:,,'.rCo!Cf: C::.ll<J tê::. d:1ruito O.!;uour..tO.d,2
.~utoz·i:;t~ tt

!
I
I

oe

RECEBIMEi~TO

Outubro del977

)o.l ~lll.'õ !lo~t:.tr.do

01,09.77

Sena:lor nUY

22.09.77

SAli~OS

!hl'bem l:'odins.

I
I

j'nOJ~~O ~

!
I

IEI :DO s::::!.!lO

w:

78,

~·

l 977.

=~ ncv~. :o:1.::1.;:!o ao c 1t\inO do § 3•

.:,;::-t1.s-o lO da. !.oi

n~

5 890, do

olc l 973.
lol!tor: So:·.c.dor

i

l~.3loon

oa

~o

l

U:! tO S:Eii.'-DO UI:! 99,

~.

i
I

!i

I

-

22,09.77

di::-td.tos U ~omoçüo
a11:'ove,t 3l.08.77
t.'\;r\o::t.o eo U!:ll.'!'fi€CldO O!.Q lltivida.:l.O privtl.tiVa

Senador ROY

22.09.77

.l..utoN Srm·J.clOl'

rr,·.:J~:·r:.

I
II

DATA OA
CISTRIBUIÇAO

SEaJ.udor RCY

o

.:~.rti~o

•olih~3o õ,o I>!o do I·,•ab::llla,

I

AEL.ATOA
DESIGNADO

l5,09.77

~""lO!c t:. ç_"J.t: :J~, ':'.!~::'Oro

I

DATA DE

l 977.

.'\.!:IJiT;_'\lJ"O. ~' en!lt'Q!::C.dll cer.l'tMte, Q(l~!JO~l:lc ju.:Jto. ·cn1.1::1n 0:1 :-or Oul!Ja rad1:ro.::;, o ~il'Oi";;c ~~;J n~.;LtÍ:'i~R ralativo.s ao !'.2.

I

22.09.77

NA COMISSI.O

RECEBIM~NiO

l J:..:ic.

I

Scnndor LE11.Q.
IR VARGAS

Carneiro

NOM!:AC E EMENTA

~':\OJ::;~o :C~

15.09.77

.!o junho

r;.:I

n:::

A~.:.tor:

ij'lCJ:.'::'C !S

OA

OBSERVAÇOES

COMISS.liO

Parocor

Concede vi~~~ 02.12,75

392 da. Cou-

Ve::~ooncoloo

rorre.o

•

s.Anros

quuli!1ouüa..
Fra."''oO I:ontoro,

Sor.r~.dor

!i~I

-

!lO t. ~~.;:iV ;JC N5, (b l 975

:,~!.:!Õ~ l);;.l•J''- o llui,:::U:I.ln't.o do a.ux!lio
dt'lê!'".~!~ n r~.;.:..·,.r.~:JJ,jz> do I:i~ fJ.IlO c:ccrQWl ::.-·.:~.:: <!c. \:::.:. ~t::.v~.l::.ct(j:J prv!'ij;iuicnc.l,
nc:..;:o:J;'."t.:.:.::.dCI :u.:~.:;:..-.:;-., ;,_-J C.l'O:.i~o 2•}
an

l.oi Cl·~~f:::!on d.!l. P!-t)VidSno:!.o. S•Jcio.J.,
.~\1

CONCL.USAO

00 RELATOR

:.o::: :::::.mo nc 234, de l 976

MouJBt;U!"C.

d~ ~~~il!tu~Üo

s&:xos

CONCL.USAO
DO PARECER

t.r::-: :::cr.uo!o:- Fr'J.noo l:onto:oo

L-----·-·--

04,03.76

So.nMor J$2-

08,03.76

....... 111iJ ........

-··jl····

st rra:;In.E

ViJ't;(L t\0 S-2,

nndor l'ranoo l!on to-ro.

l6.ô9.7é

tr~io.

OOD_

~

. .

,~~·1 Fro.nco
'~··~
Uon-

Oairou !r'oi.-.:o
ra, am ~2/09

toro n~~on~~
t~ voto
.:::i
Sopar:l.do, tavoruval ao
Il-ojoto.

1
Outubro de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

CATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NUio\EAO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

C!:SIONADO

OISTAIBUIÇ.\0

Senador JJJJ.-

l7.03.77

COfi:CLUSÃO
DO PARECER
00 REL.ATOR

CÃWJU. Nll 05, da l !375

:tnCJEXOl! LEI DA

AJ:t;<lrt5. o Quo.~c. cJo Ativirlo.daa e ?ro!"in lG.03.77
c~Õo:!l, r~torido no Artieo 577 da. O'or.colida.:
gi':o dr.o Loia <!.o ~rabalho 1 pura. incluir a. ln

W

Sábodo IS 5771

Po.:ot~oor
~vol.

z.·â.vo
~..

~J.SS,L1D1HC

CON::LUSAO

OA

OBSERVAÇOi::$

COMISSÃO

A!;lrovo. o

:Da~·r..::cr, e~

u.oa.77

ci..!'ctl·ia t!e Produção e Diutribu.içÜD do Ener:

~!.a Atê:r.ioa. o CCirNla.taa •

.\.utor: Do,Putado i'Til::nr D.3lJ.MhoJ,
~UOJZ~O DE !.!:I Dl ChlwlA 11'

02, do l 976
Sont~.dor

..\ltcro. o e.rtieo 73 da ConDolid:n.çiio
d::!.D LeiiS do ~·f.e.•calho.

JAP.-

L.>I DO

~:;J!.AJlO

l93/75, l2:/
76•. 283/76

l!' l93, ib l 975

.h..1to:ra. e. red:1ção do o.rtieo 73 "Ca:put",
!!e. Ccnoolidtlijâo dn.o Lei~ do 'rrabo.lho,

01.09. 77

:ri'a.c.ita. el:l
oonju.nto oo::1
02/76 o co::.

22.09. 77

Scnc.dor JJJtV.S l'.!SSAllillll~

o:.~

Auto:-: Senado:r OreBtoa Quércia.

!C !.r.I DC SEI!ADO l!' 28), do l 976

Trlll::itll

01,09.77

e~ 'tr:~.bo.l.lladora: ras!doo l!Dla. Connolil!ncão

W PASSAl!I!iH'

.l,.utor: So:mdor !ialeoc. Ca.r::leiro

:FROJ:E:'ZO DE LEI DO

~:::ir.AllO

!ii! l2l 1 d 6 l 977

llter::~. diol'03i tivo:J da Co:c.oolidaç~o
das Lo!l'!s do !r~b:.JJ:o.

J.utor:

~tL~or

Ol.09.77

Sono.dor JAJ!DAS

cm

c:.:njt::l to c o::
o ::.c ~' C:l/
1~ e c::. os
l"ZZS !il!a 193/
75 e l2l/77

Santl.do:- JJ.R:,.

dnt I.cio do "rrata.:;r.o.

I
I

n~t:::

77.

Diol'Õo col::e o .\Aiciono.J. nottm:.o ;pa:c.

I

ns

283/76 • l2l/

\

'?~OJETO

a::t
c~Jc

o.o PlS nQa

JlAS PJ.SSARir.H

Autor: Iieputo.do Rola.nd Corbia.ior

~ROJ'Jl~Olll

~rll:lita.

conjunto

22.09. 77

'Ir~'ta.

ec

oo::jur:.to

co::~

o nc no 02/
76 e .:o~ oo
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçio II)

5772 Sdbado 15

Outubro de 197

COMISSAO DE REDAÇM
JtEL,\TOIUO COitnESrONDENTE AO MtS DE

SETEMDRD

Dll 10 77

l'IIESIDENTE: SENADOR ADALBERTO SENA
ASSISTENTE: H.rlo Carmen Cutro Sou:ra

NúMERO E EMENTA

OATA OA

PATA DE RE•
CEBIMENTO
NA COMISSAO

DESIGNADO

1!.9.77

Senador thd•
vfdlo Nunct

I', 9, 77

Senador Dan"

H'.9.77

REL.ATOA

OIS·
TAIBUtC.J.O

CONCI.USAO
CO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAD

DBSeRVACOeS

PARECER H' 590/77
Red~çio

final do Projeto de Oacreto Legls•
htlvo nt' 21/77 (n' 102-B/77, na Cimara dot
Deputados), que autorlu o Senhor Vlco .. Pro"

Rod•çio fi n11l

Aprovado.em

1'1.9'.77

..

1ldonto do Ropúbllc1 1 ousentar•sc do P1fs 1
na 11. qulnzene de 1etomhro do corrente a•

,

PARECER N' 591/77
Radaçio final do Projeto de Ruoluçiio n~
S4/77, que autorlu a Pi-efeltur• Hunlclpal
do Guarulhos (SP) a o levar em Cr$,,,,,, •••
~7.3DO.OOO,DO (quarenta o sete mi Jhaos e
trezentos mil cruzeiros) o lllontante da sua
dfvlda conaolldada,

NúMERO E EMENTA

''·9·77

ton Joblm

Aprovado

"'

1~.9.71

CATA OE

RELATOR

DATA DA

NA COMISSAO

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

RECEBIM~NTO

Rodaçâo final

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO

Radaçio final

Aprovado om

DA
CDMISSAO

PARECER N' S~2lZZ
Radação final do Projeto do Ruoluçio

SS/71, que auto riu' o Govarno do Estado "~da

1!.9.77

Senador Danton
Joblm

1~.~.77

"·~·11

Senador Hclvf·
dto Nunaa

,, o

1~.9.

71

Parafba a elevar em Cr$ SO.DOO.OOO,OO (eln•
q\l cnu mllhãas da cruzeiros) o 111onuntll do
. 1u1 dfvld1 consolidada.

PARECER N'

~93/ZZ

Re~daçio

final do Projeto do Rosol uç•o n~
SB/77, que autoriza a Pre~feltura Hunlctpal
do Tora1lnl (PI) a elevar em Cr$ ..........
),220.000,00 (três mi lhÕu, duantos a v ln"
to mil cruzeiros) o montante do aua dfvlda
consoll dada,

9 o 77

RadaifÕo fi na I

Aprovado om

Radaçio final

Aprovado

1!.9.77

PARECER ti' 608/ZZ
Rodaçio final do ProJeto do L•l do Son.1d0

"' 152/76, que acro1conta parôorafo Único
ao art, 439 do Docroto•lal n' 5.452, do I!
do m.alo de 1943 (Consolldaçio du Lois do
Trabalho),

)I. B. 77

Son•dor VI ruf· 6.9.77
!lo Tiivor.

9.9·77

••

OBSERVAÇOES

Outubro del977

OIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

N(IMERO E EMEN'TA

CATA OE
RECEBIMENTO

NA COMISSM

l

RELATOR

DATA DA

CONCt.USI.O

OESIGNAIJO

DISTRIBUIÇAO

DO PARECER
DO AEI.ATOR

CONCl..UUO

OBSERVACOES

DA
COMISSAO

PARECER Nl! 609/77

i R11doçio final do Pr.ojoto do Lol do S11nado
: n1 286/76, que •utorlu o Poder E~tocutlvo
1 doar prtidlc quo monc:lcna.

Sen.dor Hcdvr

6.g,77

dlo llunos

Rad1çio fI no!

Ap rov1do om

9 ·9· 77

PARECER Nl! 610/77

R1daç•o tln41 do Projoto do l.ol do Senado
25l!/76, que dl1pÕa sobre 1 omlnio do 19
lo comomor,uho do morte do uc;rltor Josii

da

Alonc~r

Redaçio fi na I Aprovado o/11
12.9. 77

Senador Sal•

n~

d.anha Der:!

o di outru provldinctu,

PARECER IHI 611/77

Rod1çiio final do Projeto do Ruoluçio n'i'
57/77, quo autoriza o Caverno do Estado do
Hlnas Goreis e elevar em Cr$ ............ .
IJ\,ODO.OOO,OO {cento o onze milhÕes do cru
zelros) o montante de sua dTvlda consolida:

1).9.71

Senador VlrgT• 13,9,77
11 o Tiovro'l

Redação final Aprov1do ern

13.9. 77

d•·

NOMEAO E EMENTA

PARECER N':'

CATA OE
RECEBIMENfO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

D!STRIBUIÇAO

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

Rodeçio final

Aprovtdo em

Radaçio t'ln•l

Ap rovedo

DA

OBSEAVAÇOES

COMISSAO

612/71

Redeção final do P.rojeto do Ruoluçio n':'
60177, qua autorlu a Prafoltura Municipal
de Taroslu (PI) a ohvar em Cr$ ... , , , , ,
2,6tts,ooo,oo (dois milhÕes, ul"entos a
qu11rcnu e cinco mil cruzolror.) o montante
de suo dr vi di con•olldfldll.

1).9. 77

13.9·77

Senador Ho I•
vTdlo NunCII

15.9. 77

Senador Ot to
Lahmann

1s.9. 77

Sanador Sa 1..
danha Derrl

15. ,, 77

1).9.77

PARECEJI. Nll 631177
~cdação

t'ln.at do Projeto da Ruoluçio n':
62/77, que autoriza a Prafolturo Munlc:lpal
da ArecaJÜ (SE) o olov1r em Cr$.,.,,,,.,,
2n,ooo.ooo,oo (vlnto mllhõos do cruzolrca)
o montuto d• 1111 dTvlda consolldad•,

15·9· 77

••

PAftECER ti';' 632/.ll
Rod1çio final do Projl'ltt) rifl Ruoluçio nll
63/77, quo eutorlu a Pro~t~ltura Hunlclpal
de Tris Lagoe• (HT) a ai ou r em Cr$,,,,,,,
7.aoo.ooo,oo (•eta mllhÕu da crucalros) o
montante da 1ua dTvlda c:ontolldtda,

IS.~.

77

·---

Rodeçio final

Aprovedo

IS. 9. 77

••

~--·

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sedo II)

5774 S4bodo 15

NOMERO E EMENTA

PAnECER N\'

DATA DA
DISTAIBUIÇAO

16.9.77

Sanadot Ot to

CONCI.USAO
DO PARECER

00 AEI.ATOA

59/77, que autorizo a Prefeitura Municipal

16. 9. 77

Radeçio ti na I

Aprovado

Redaçio final

Aprovo~ do

l.flkmann

16.9. 77

Sanador Ho Jvr

dlo Nunos

..

16.9 •.77

16.9. 77

16.9. 77

Marlng~

(PR) a elevar cm Cr$ ..... , ••••
90.17~.07~,6~ (noventa milhÕes, cento a sa•
tanta e quatro mil, utcnta c quatro curze!
ros o sasscnta o quatro centavos) o mon·
tanta da sua dTvlda consoldlada,

PARECER N'i'

CONCL.USAO
DA
COMISSAO

ODSEAVAÇOES

••

6JBIZZ

Rodação flnlil do Projeto do Ruolução nll

de

RELATOR
OESIGNAOO

6JZlZ2

Radac;io final do p.rojeto do 1to1oluçãa "'
56/77, quo autorlu a Prefeitura Municipal
de Viirzu Pnul !•ta (SP) a o lavar em Cr$.,,
~.822,000,00 (quuro milhÕes, oitocentos a
vinte a dois mil cruzai ros) o montante do
sul! dr11tda consoll dada.

PARECER N\'

DATA OE
AECEOIMENTO
NA COMISSIIO

Outubro do 1977

••

6~2/77

Fladaçio final do Projeto do Rasoluçio n'i'
64/77, que AUtoriza a Prefeitura Hunlc:lpnl
do lgullteml (HT) a cldvttr cm Cr$ .........
IS,s2D,060,0D (dezoito milhÕes, quinhentos
a vinte mil a scuonta cruzeiros) o montante do sua dTvlda consolidada.

NúMERO E EMENTA

16.9. 77

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

SenAdor Sal"
danh, Derzl

16.9. 77

Radaçio final

Aprovado

16.9. 77

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO AEI.ATOR

••

CONCI.USAO

CA

COMISSAO

PARECER H'i' 64Dl2Z
Rodaçio final do Projeto de Ruoluc;ão n'i'
65177,· que autoriza a· Prefeitura Hunlc:lptl
do Arac:ajü (SE) a o lavar em Cr$ ...... , ...
9o500.DOO,OO (nova mllhaas a quinhentos ~11
c:ruzalros) o montante da sua dTvlda c:onso•
li dada.

16.9. 77

SanAdor Ot to
t.ahmann

16, ~.17

Sanador Dt to
Lahmann

20.9.17

Sttnador Otto
Lahm1nn

20.9. 77

Rodac;io final

Aprovado

16.9. 77

••

PARECER H! 656/ZZ
Redação fln1l do Projeto do Rasolução n'i'
67/77, que autoriza 1 Prefeitura Hunlc:~al
de Camba (PR) a alovar cm Cr$ IO,IQ0,1'9,05
(dez mJJ hÕal 1 C:GII'I mJI 0 C:GOtO
nova nU 11 no
vo c:ruzofry• a clnc:y cantavas o montante"
da sua d v da c:onso ldoda,

20.~.71

r

Rcdac;io fln•l

Aprovado

20.9. 77

••

PARECER N'i' 657l7Z
Rodaçio final dÕ Projato do Rttsolução "'
66/77, que autoriza o Profaltura Hunlc:lpal
da lia tal (RN) a alavar am tr$ 2.553,035,60
(dois mllhÕu, qulnhantos a c:lnqUanu a
trãs mil, trinta a cinco cruzeiros u uuon
ta c:antavo•) o montante do sua drvlda con•
aolldada,

20.9.77

'Rodac;iio final

Agrovldo am

2 .§. 77

06SEAVAÇOES

Outubro do 1m

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio ll)

NOMERD E EMENTA

DATA DE

RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

CATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

Sjbado 15 5775

CONCLUBAO

DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

CA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

PARECER !H' 658/77
R3da~io

final do ProJeto do Resol uçiío nt'
6 17 1 que autorlzD a Pro fel tura Hunlclpal
da Sio Joio do lvd (PR) 1 olovar am Cr$ ••
2.661t,l9),28 (dois mlltlÕu, uhcentof e 111
unta o quatro mil, conto o noventa o três
cruzeiros o vinte o oito contavoa) o mon unto de sua dfvlda contolldada,

20.!.77

Senador Arnon

do liollo

20.!·77

Rodaçio fi na I

~~;9;7~0 em

PARECER Nl? 659177

Rodaçio do voncld.o, p.ra a 2t' turno reglmcn 14. !. 77
ta), do Projeto do Lei do Senado n': 307/76 1
quo •croscenta p~rior.f'o ao nrt, I?S da Lol
n': lt.737' 1 da IS da julho do 1965 (Código E•
~eltoral), alterad• pala Lei n'? 11.~61, do
do maio do 1~66.

Senador Dan'"
ton Joblm

I !.9. 77

Senador Dan·
ton Joblm

20.9. 77

Rodaçio do YIIQ Afrovodo om

c: I do

2 .9.77

Radaçio final

Aprovado
21.9.77

PARECER N'? 660/77
Red•gio final do Projeto de Lal di Cimara n. IS. j, 77
ll/7 (nt 268-C/75 1 no Cuo da origem). que
alter• a rodoc;io do art. lO da Lo! "'
5.682, do 21 do julho de 1971 .. Lol Orginlca do1 P•rtldo Polrttcos -

NOMERO E EMENTA

PARECER

N~

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR
DESIGNADO

CATA CA
DISTRIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

••

CONCI.USAO
DA

COMISSAO

661tzZ
I~.

9. 77

Senador Ouo
Lohm1nn

19,j. 77

Redac;iio flui

Rodaçio do vencido, para o turno suplamcn•
21.9. 71
tar, do Subttl tutlvo do Senado ao Projeto
de Lei da Ci1111ra n' 45177 (n' 3.S76•A/77,
ne Cau da origem), qua retlflc1, um õnu1,
I Lo!"' 6,395, de !J,J2,76, "gua ottlma a R
col ta e flu a Dupou da Unl1o para o uor
dele financeiro da 1~77"•

Seudor Otto
Lehmann

21 ·9· 77

Rodaçio
cl do

Senado r Ou o
Lohmann

21 • j. 77

Rodaçio f lu!

Rodaiio final do Projeto de La! do Senado n
Z6/6 (n? 1.867•11/68, na Cimara doi Deputa"
dos), quo dâ nova rodaçio ao t U do art.
ltlt!J da Con1olldac;io d.u Loll do Trtbalho •
CI.T.

Aprovado
21.9.77

••

PARECER Nt;a 66~!ZZ

••

VI[!

Aprovado em
21 ·9. 77

PARECER Nf 6ZD!ZZ
Red1çio flui do Projeto de Rnoluçio nt
71/77, qua autorlu o Covarno do E1t1do do
sio P1ulo • alavar em Cr$\.OOO,oao,ooo,ao
(hum bllhio do cruzeiro•) o monunta do
IUI dfvlda con1o\ldada.

21. 9. 77

~'~9~7~0

om

OBSERVAÇOES

S776 S4bado IS

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSA.O

NúMERO E EMENTA

RCI.ATOR

DATA DA

OESJClNAOO

OJSTRIBUIÇAO

Outubro de 1977

CONCLUSAO
DO PARECER

CONCLUSAO

00 RELATOR

COMISSAO

Radaçio final

Aprovado em

DA

OBSEAVACOES

PARECER N' 685/77
Radaçio final do Projeto da Ruoluçõo

69/77,

qua autorlz~.a

"'

Suporlntendincla do

22o9o77

Sanador Dan'"
ton Joblm

22,g. 77

Dounvolvlmanto do l.ltonal Paulllto

(SUDELPA) a elevar em Cr$ 69,85~.000,00
(sessenta a novo milhÕes a oltocontot a

~lnqUontoD e quatro mil

cruzolrot) o mon ..

tanto da sua dfvlde conto! !dada,

I
PARECER N! 686/?7
Radação final do Projeto do Ruoluçio nt'

72/77, que autoriza a Prefeitura Hunlclpal
da Faxinai (PR) a alava r am Cr$,,,,,,,,,,
4,657.107,79 (quuro mllhÕu, solscontos o

Senador Otto
Lehmann

22.~.77

Sanador Otto

23.9.77

Radaçio final

Aprovado am
23o9o77

RELATOR

CATA DA
DISTRIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO

DESIGNADO

A~ rovado em

2 ,g, 77

clnqUanta o sete mil, conto e loto cruzai•
ro1 a utanta a novo cenuvo1) o montante
de 1ua drvlda consolidada.

PARECER NY 688/ZZ
Radaçiío flnil do ProJeto do Resolução n~
23,9,?7
10177, que .~utorlza a Prefeitura Municipal
da Santo• (SP) 1 o levar em Cr$ ....... ,, ..
3~.564,618,~0 (trinta e quatro mllhÕu, qul
nhentol c sos1cnta e quatro mi 1, solscon•
tos o dezoito cruzeiros e qu.renta conta"
vot) o montante de 1111 dvlda consolidada,

NOMERO E EMENTA

CATA CE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

l.ohmann

DA

COMISSAO

Senador Dan•
ton Joblm

2),g,7)

Rodaçio fi na!

Aprov1do
23.9.77

..

Senador Dan•
ton Jobl m

27.9.77

Rodação final

Aprovado
27o9o77

••

Sanlldor Hal•
vTdlo Nunca

26,9.77

Radação final

Aprovado
28.g, 77

••

PARECER N7 68~lZZ

2),g,7)
Rod1çio fln~:~l do Projeto de Rnoluçio nt?
76/77, que autorlz'a a Prefeitura Municipal
de ManliUI (AH) a elevar em Cr$ .......... .,
\4.~80,000,00 (quatorze mi lhõos, quatrocen·
to• o oitenta mil cruzeiro•) o montante de
1ua drvlda contolldada.

PARECER Ut;o 6~0/ZZ
Radaçio final do ProJeto da Ruolução n':
27.9 .. 77
75/77, quo autoriza a Prefeitura Municipal
de D.rbou Ferraz (PR) a olavar em Cr$.,,
4,88~.)88,10 (quatro mllhÕu, oltoçcntol o
oitenta o quatro mil, trczcnto• c oitenta
a ol to cruzeiro• o doz centavo•) o montante
de ua drvtda consolidada,
PARECER U': 691/ZZ
Redaçio final do Projeto do Lol do Senado
nt? 8S/77•Dr, que dl•pão tobra a oroanlz•·
c;ão bitlca da Polfcla Hllltar do Dl•trlto
Fodoral, o di outra• provldin~:l••·

2D,g,7)

OBSEAVACOES

Sdbodo 15 5777

lliARIO DO CONGRESSO NACIONAL (S<çio 1ll

Oulubro do1977

DATA DE

N(JMEAO r; EMENTA

RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUI CAD

CONCL.USAO
DO PARECER
DO REI.ATOR

I

CONCLUSAO

OA

COMJSSAO

OBSERVAÇMS

PARECER "' 6~2l2Z
Rttd~çio trnal

do P.roJoto da Lei do San11do

"' 23~/75, quo dltpõa IObr'e

.111

20.9.77

Redaçio final

26.9.77

Senador D11n"
ton Joblm

transfarân•

ela da funcionário· pÚblico utudanto uni·

Apr'ovado

28.9. 77

••

Vllrtltirlo e dá outru provliliinclu,

PARECER N' 62~lZZ
R11daçio fina·! dll emendA do Senado •o llroja"' 22.9. 77

Senlldol"
Lahmann

to de Lei da Câmara nl! 16/77 (n' ].J32"A/77
na Casa da orlaom), que altera dlsposltlvot
da Lei"' 5.602, de 21 de Julho de 1~71 •
Lei Orgânica doi Partidos Polftlcot,

Red111çio fi na I

Aprovado em

28.9.77

I

I

.

69~/77

26.9.77

'

i

I
PARCCLR IH'

ono

·-··

!
r

REdoçio do venci do 1 para o turno suplemen • 20.9.77
ta r, do Subttl tutlvo do Senado 110 Projato
de Lei da Cimara n~ 11, de 1975 (n'l 1.006•
C/72, na Cauda odoam). que declar11 o
Pau•Brlltll irvoro nacional, lrutltul o Dia
~o Pau"Brull, e dD outru provldênclu.

Sen11dor Ot. to
Lahmann

26.~.77

I

-

1 Roda ;:no do VOQ Aprovado
·c Ido
28.9.77

••

..
PARECER N'l 62~127
Redaçio final do S,ubultutlvo do Senado
1). 9. 77
Projeto de Lei da Cimara n'i' 109, de 19711
(n'l 249-C/71, na CAsa de orloem), que dlt
pÕe tobra os ott.Íglos de as•tudantes da OSI
belaclmentos da ensino proflulonallunto õ
2'l Cuu e Supletivo o dá outras provldên
c I as.

Senador lia I•
vTd lo ~unas

2).9.77

29.9. 77

Senador Hah
vrdlo Nunes

29.9.77

Rcdação final

Apro'lado

29.9.77

Senador Dan"
ton Joblm

29.9.77

RedliÇ~O final

Apro1111do

"

Rodaçio final

Aprovado

28.9.77

••

I

PARECER N'l 708/ZZ
RcdAçÕ.o final do Projeto de Ruoluçio n~
73/77, que autoriza o Covcrrro do Estado dp
Parani a elovor em Cr$ 6.JSJ.ODO,OO (uls
milhÕes, trezentot e nuenca e trãs mil
cruzeiro•) o montante de 1111 dfVIda conto•
li d•da.

29.9.77

••

PARECER rl'l 709177
Rcdaçã.o final do Projeto de Resolllçiio n'l
80/77, que llltorlza a Pretcltura Municipal
do Juiz de Fora (HC) o elevar em Cr$.,, ..
]4S,479.ZOD,OO (trc:r:ontos e quarenta e no•
ve milhÕes, quatroeantos a setenta_ c nove
mil c dunntos cruzclrot) o montonto do
1ua drvlda confolldl!da,

29.9.77

Projeto da Lal ao Senado n'i' ~J/75, que obr!
ga as ampresu do Dlnrltc Faderal, quo co•
morclam no ramo do' carro' novos e uudos,
torem local& prlvatlvot de cuaclonnmento
I
c di outru provldãnclu,

••

•

I

I

I

Sit/TeSC DOS TMMLIIOS llA COMISS~O

Rouniõos
ReuniÕotl
Projototl
rro1r.ton

ordinliri.'tt:l ••• , •••••••••• , •• , •••••••••••••• • • • • • •
C)(trllord!n~r1llB ••••••• • •,, ••••••••••••• ••. • • • • • •
rol11tndoo • , , , ••••••••• , •• , ••••• , ••••• , • • • • • • • • • •
dit~tr.lbuldon '' n.:Íl'l relnt.vlrm •••• , , , • , , • , , , •• , • • •

19
35
1

•"

COMISSAO DE

JUa.r.çOES EX'rERlORI:S

"

•

RELATOIIIO COIIIIESPONDENTE AO MES DE

•

PltESlDEN'l'E:

SENI'\DOR MACALII~S PINTO

ASSISTENTE:

cliNDICO IIIPPER'l'T

I

t

"

SETEMBRO

DATA OE AE·

NOMERO E EMENTA

CEBIMENTO
"NA COMISSAO

HEN!i/\CEH N9 184/77 - Do Sr,Pro&J.donto dll Ro

•

Oldllbro de 19T7

DIÃIUO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçio U)

$171 SOIGo (5

09,09.77

publicA, aübrnatondo i aprovação do ScnAc10 Fc
doral a escolha do sr.CELSO DINIZ 1 Ministro
de Segunda Clauso, dA Carreira de Diplomata,

po.ra oxoreor a função

ao

DE 1017

OAT,\ DA
OIS·
TRIBUIÇAO

AEl.ATOti
OESIONADO

Sanador

CONCLUS.I.O
DO PARECER

CONCLUSAO

00 RELATOR

COMISSAO

-

12,09,77

CILVAN

DA

-

ROCHA

OBSERVAÇOES

prac:l.ada. om

cuniio ne•
rota.
(13.09.77)

tmbah:ador do Dn·

sU lunto À REPODLICA DOMINICANA •

•
••

•
I

~tENSI-.CEM.

-

N9 211/77 .. Do SroPI:esidQnte c:!a Ro-

P\Ui1.t.ca, submetendo 4 Aprovação do senado ~~ 1<.09.77
d~rlll a escolha do Sr.CARLOS Fn&CERICO CUAR..
Ti:' CONÇAL\'ES DA ROCHA, Embahll.dor do Brasil
junto ao Reino da D6lsic:a., PArll, cumulativa
monto, exercer a .funçao de EmbaixAdor do Br
nU junto ao CMO-DUCADO CE LUXEMiltJRGO,

SanAdor

20,09.17

OTTO
LEUMMN

•

i

•
•

]

••
·•

I
1

NOMERO E EMENTA

CATA CE
AECESIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

CATA CA

DESIGNADO

OISTRISUICAO

CONCLUSÃO
CO PARECER
DO RElATOR

liENSJ\CEH N9 222/77 .. DO Sr.Prosidanta da Ro26.09.77
Pü'Dl.Tca, submetendo à aprovaçD:o do Sanado
P.odQral a oacolha do sr.tun .AUGUSTO PE:n&IRA
SOU'l'O HAIOR, Chato da Miuão do Brasil junto
.ia comunidades Eu:opiiias, para, cu.mulativamonto, exercer a funçÃo do E:mbllixador do nra
sil junto i REPOBI.ICA CA IRIJ\NDA,
-

~tENSJ\ClEH

N9 22317'1 - 00 sr,})residonto da Rc&30.09.77
s~~oto~Q~ à 'e.prov~u;Ao .. do Senado
rcdcral a o11colhn do Sr. VASÇO ~1.\RIZ, l-Unis ..
tro do,Prirnoira Clusc, d!! Carreira do Dipl9_
mata, para oxorccr a..funçAo de Embaixador do
Brasil junto ao ESTADO DE ISRAE:L,

pü!jl1cc,

!

I

S!NTE:SE DOS TRI\BALIIOS

PFOPOSIÇ0E:S RE:CEDIDAS,,,., •• ,.,,,,,,,. ••,,,,,
PARECERES PROFCRICOS.,,,.,,,,,,,, ,, • , , , , • , , , ,
REUNI0ES REALIZADAS,.,,,,,,.,,,,,, •,,,, •,,,,,
t'ROP0SIÇ0r::S ClSTRIBU!OAS,,, , , , , , , , , , , • , , , , , , ,

CONCLUSAO
OA

COMISSAO

OBSERVACOES

S4bodo IS 5779

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

Outubro del977
CO~JISs.\0

DI' sr.CDo

nELj\'l'omo connESI•o:suE:STE ,\o :m~s nr, ncTc:mno
I'RESJJ)J~:STE:

llE Tll77.

sE:u,oon RU\' SliNTOS

ASSISTE:S'J't::: Lr:o;.. FI:r~ru::IM c,\ nocn.\
DATA OE RE·
CEBIMErno

NúMERO E EMENTA

I PRTOJETO DE LEI CC SENADO tl9 B 7 r LlE 1976
I

15.09,77

sc:-:ro.con LOUTU

o

d&

15.01),77

CONCLUS.!.O
DA
COMJSSAO

DO AEl.ATOR

l'.udiânei~

ao

Mi

nistõrio aa
Saúdo.

VJ\L MPTISTÃ

OispPa cobr~ eatobclocimantos
qua
' lidam com
Ganguo humano e seus dorivadoa ,

CONCLUSAO
00 PARECER

CATA DA
OJS·
TAIBUIÇ.\0

RELATOR
OESiGNAOO

NA COMISSM

~

OBSERVAÇOES

Aprovado cm

:!l.09.77.

outras providânciaa.

SINTESE Í:OS TRAl!~Ll!OS DA CO!.~SSÃO

Reuniões raalizadaD ••••••••••••••••••••• 1
:Projetoa d1atr1'bu1doo •• •••••• •••.•• ..... ,.

1

~rojoto~ ~provadou ·-··••••••••••••••••• i
reoeb~~a

Correapondaooia

•••••••••••••••• lO

SEJtVIÇOS DE COMISSOES l'Elt~r.INENTES
CO.IISS,\0 DE SCCUIWlÇA NACIONM•

RELATóRIO CORRESPONDENTE 1\0 l\feS DE

SETE~!DRO

DE 1077,

PRESJDE!\'TE: SEN.,COR XILO:ON CADML
J\SSJSTE:'\"TE: :t.tDA FEMSIIU\ Di\ P.OCUA
CATA OE rU!·
CEDIMENTO
NA COMISS•'\0

NOMERO E EMENTA

RE.\..1\TOR
DESIGNADO

DATA DA
OIS·
TAIBUIÇI\0

CONCLUSÃO
00 PARECER
CO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

PROJETO DE LEI DA CAMI\RA NQ 30t CE 1972
03.04.75
~~ia

Ro9ulamonta a ocupa~ão da torra a
a dé outrnc proviõnc1aa,

PROJCTO CE LEI 00 SENADO N9 ll0 1 DE 1977
Inclui A ut1l!:ação de ~qontoa qu!m~
coa {donfolhaneosl nn do~truiçno d~o flor~~
tas, entra Otl c:rirnuu d~fin!dou n~:~ Lei do S:!,
qurança NacLon~l.

SCt/1\00R VIr.Cit

03.04.75

PELA ru:JEIÇliO,

::!3. 08.77

Pl\RtR PELA

LIO '1'1\VOP.A -

focl~

23.00.77

SE:<~ADOR

'l'O

AUCU2_

rr.~~:~co

Jr:::c;:~o.

ru: ..

AprovMo ern
2S.09.7?.

A;n·ovr.dt~

26.09.77.

am

ODSEAVAÇOES

5780 Síbado 15
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NOMERO E EMENTA

PROJETO CE LEI OA

cAMA~

Nq 51 1 DE 1976

Dispõe sobra a fabricação de \dotar •
gentes não•biodagradãvaia, nao condiçõa~ -

DATA DE

AI:I.ATOR

CATA OA

RECEBIMENTO
NA COMISSM

DESIGNADO

OISTAIBUIÇI\0

CONCLUS.AO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCI..USAO

DA

OBSERVAÇOES ·

COMISSA.O

Puucor preli

s;~A~~~gGU! 25.06.77

25.DB.77

que especifica.

PROJETO DE LEI

Outubro de 1977

minar poz:o au::
diência a Sa Aprova. do cm
creto.ria Espõ 28,09.77.
cinl do

MaiÔ

~areccr

favo•

Ambiento, do
Ministário do
Interior,

DA CkMARA N9 84, CE 1977

SENADOR DENJ~ 27.09.77

26.09.77

MIM FARAH

Concede promoção, pelo principio de
bravura, ao 2~ Sargento do Exórc1to SILVIO

rávol,

Aprovado cm
29.09.77.

CE:UiAR IIOLENBACH,

I

_j

SINTESE DOS T!IAllALHOS DA CM SSÃO

Reu.niões realizadas • • • • • • • • •• .. • • • • •• • • • • • • • • •
Projetas d1etribu1doa • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • •
Projetas a.provadoG •••••·•••••••••••••••••••••

2
l
4

Eo 30 de aotemb>o do l 977•

CO~!ISS,\0

DE SERVIÇO POBLICO CIVIL

RELATORIO CORRESPONDENTE AO lltS .DE
PRESIDENTE:

SE~AOOR BE~T AMI11

ASSISTENTE:

S0~IA DE A~DRAOE PEIXOTO

SF.TEMBRO

FARAH

DATA OE AE·
CE61MENTO
NA COMISSA.O

NOMERO E EMENTA

PROJETO DE LEI DO SENADO NO l6l77 :

Introduz alteraçSes na Lei nQ 1 046, de

25,06,77

~a

ll de junho elo 1 962, e

CONCLUSAO

DA

DO RE<.ATOR

COMISSAO

08,09. 77

Sr, Sena ~!

~o

Lei nQ 4 069,

dn

de

outras prov!

l8.0l.76

ne,.astribui.do

Do sr, senA ..
dor SAI:.DANHA
OERZI

SE~ADOR ~ELSO~

CONCLUSAO
DO PARECER

SE~A

d.Ôncio.n.
AUTOR 1

OIS·
TAIBUIÇAO

Redistrii>Wc1o
dor MAT't'OS

PROIETO OE LEI DO SEHADO NQ 66l73 :
Altera dispositivos

CATA DA

RELATOR
DESIGNADO

ar.~

02 de janeiro do l 950, que "dispõe sobra a cor.signação em folha de pagamento"
AUTOR: SENADOR ADALBERTO

DE 10 77

CARNEIRO

Parecer por
09.09, 77

elo!:!,

di'&ici4 do MPAS

Aprovado,"m

15. 09,77

I!

OBSERVAÇOES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11)

Outubro do 1!17'1

DATA CE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NCIMERO E EMENTA

PROIETO DE: LEI CA CÃMARA NO

--

69LZ7•

Estabelece prazo para andamento e solu~
ção do: documentos de qualquer natureza
prot~cola4o5 nas,repartiçõ~s pÚblicas •
feder:~. is.

RELATOR

CATA CA

CESIONADO

DISTRIBUIÇ~O

senador ITA-

26.08. 77

S4bodo 15 5781

CONCLUS~O

OBSERVAÇOES

COMISSAO

01.09.7?

MAR FRANCO

Senador I'l'A-

16.03. 77

MAR FRANCO

03.03.77

--xVista: sena-

Favorável

--XVoto em Sepa...

Aprovado o V.E,
to em· Set~arado do Sr. se..
nador Salda ...
nha Cerzi, que

rado, Favorâ- e tornou par!

dor SALDANHA

vel com E:men- c:er em 15.09,

DERZI

PRO!ETO DE LEI DA CÂMARA NQ

CA

00 REl-ATOR

PROJETO DE LEI PA CÃMARA NO 41LJ6 :

Amplia a competência do SERPRO para pres
tnr serviços à iniciativa privada,
-

CONCL.USAO

00 PARECER

da Substitut! 77
va

ó6L7z :

Acrescenta parágrafo único ao artigo 130
do Decreto-lei ng 200, de 25 de tevereirode 1 967, que dispõe sobre a organiza
çãO da Administração Federal, definindÕ
o prazo para cumprimento ao objeto da li
citação.
-

senador ITA-

15.09.77

16.09,77

MAR · PRANt:O

SÍNTESE

TRABALHOS

005

DA

COMISS~O

Reuniões Ordinárias

Ol

Projeto$ Relatados

02

Projetes Distribuidos

03

Projetes em Deligência

01

Sub:.titu.tivos

01

Voto em Separado

01

arasilia, em 30 de setembro de 1 977•

COnUSSAO DE XRANSPORI'I!S, COHtJNICAÇCES E OBRAS POBLIC.IS
RELATORIO CORRESPONDENTE AO AlES DE

SETEI'!!lRO

l'JIESIDENTE:

SENADOR LOURIVAL BAPriSrA

ASSISTENTE:

RD~ALDO

PACIIECO DX OLIVEIRA
OATA OE RE·

NOMERC E EMENTA

fBQiEIO 1m ltEX B6

G!~ABA

DE 19 ?7

CESIMENTO
NA COMISSAO

l!" g2Q1 llE

~S22

l2o09o??

RELATOR
OESIG.Nio.CO

SENADOR
BRADA Jt/NIOR

DATA DA
OIS.
TRIBU\ÇAO

12.09·7?

DA DENOHlNAÇllO ~ ESJ:Ago DE PASSAGl:IROS DO AEROPORTO DE SAJ!rO
OELO, ~O ESWlO 00 !1!0 n!lANDE DO SUL.

~BtolEIQ

.

BE LEI

~o §D;t:ADo

li"

Q~Z~

e!

~222

AC~CENTA PA~r.RAFO AO ART, 40 DO
llEC!IET0-~1 IID ?91, OB 2? DE MOSTO DE 1969,
QUE DISPCE SOBRE O PED~OIO EH RODOVIAS FiiD!i.
liA IS E D~ OUTRAS PROVIDENCIAS,

~r

Senador Roberto Saturnino

SENADOR
1Jo09o7? I.LEXAtiDRE coa~ 13·09.?7

CONCLUSAO

CONCLUSAO

00 RELATOR

COMISSAO

DO PARECER

CA

OBSERVAÇOES

NúMõRO o EMENTA

o:.

mr.:~o o~ P~l

r.~I·:ARA

m1

D~ 1~1

DA

C~ttr.m

NQ

CAiA OE

n~LATOR

CATA DA

NA COMISSAO

DESIGNADO

OISTAIBUIÇAO

l$.09·??

SEIIADOR
LEXAllllllE COST

16.09-??

l$.09·7?

SENADOR
LEXANDRE COST

16.09.??

RECEBIMENTO

QM'I D~

1CI22

AC!U:SCEI:TA O ITEH XL AO ARTrCO 89
DA LEI 110 5.108, DE 21 DE SETJ>:P.BRO DE 1966
(CO:>ICiO n;..cicr;;..I.. DE TR:tiSITO)

fao.n:IO

Outubro do tm
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5782 SAbodo IS

2221 DE

, 0

22

ALTERA DISPOSITIVOS DA.LEI NO 5.108 1
DE 21 DE SETEP.BRC DE 1966 (COiliG<J NACIOIIAL
D~ TAA!ISITO,

CONCLUSA.O

DO PARECER
00 RELATOR

CONCL.USAO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

,.
EL!O.mrrg DF.

LEl

DA

C~I·1AfU

1:0

Qel, DE l•ZZ

ATRIDUI l TEI.E~~S OU A SUAS SUSSI•

15'.09.??

SENADOR
HATTOS I.EltO

20.09.??

SENADOR
BRAGA JUIIIOR 20.09.??

22.09-7?

SENADOR
HATTCS LEXo

16.09.??

DI~RUS A INCUilllZIICIA ~ELABORAR AS LISTAS

'l'EI.EFCUICAS.

:f~Q:I:ETO

DE T.'E!

D~

r.f..J.!AAA 1:g

Oti8 1 DE

lQ?Z

IIITROOUZ l•IODIFICAÇCES 110 COD!GO NA·
CIO:IAL D~ TAA!ISITO, 110 <;Ul; OIZ RESPEITO A
FIXAÇ~C DE MULTAS PARA O EY.CESSO DE 'IELOCI·
.Dt\m:,

ER~TETO D?. I:~I DA C~~RA Nll

QR~I

DB lClZZ.

23.09.??

D( O IIOIIE DE C~I!ARA Fll,)!O À RODOVIA
FEDERAL

DR-~1'>.

S1~TF~E

OOS TR\RALHOS OA COM!SSXO

I...

?

PnOJETOS DISTRIButnos ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

?

PROJETOS RECEBIDOS •••••••••••••••• o o • •

Braail1a, 30 de oetembro da 19??

S!NT&S& G&RAL OOS TRABALHOS DAS CCMISSOES PERMANENTES
DURANTE C MtS Ot

SCT&MBRO O& l 977,

Projeto a do Raaoluc;ão , , , , , , , , , , •• , •,. • • • • • • •

22

Rouniõen Extrllordin.ii:rha , • , ••• , • ,, • 020

DcclArae;õaa da voto , , • , , , • , , , , , • , , • , , o,, • •. •

l3

Projctoa rclatndou , , , , , , , , , , , • , , ,, • lA9

Comparacimanto do autarid&doa •••••••••••••••

06

Projetou diatribu!doc , , , , • , , , , •, ,, , 1611

Votoa com roaatl!içãe.a , • , , , , •• , ••••••••• •. • • • •

38

Projatoo em dilic;nciA , ••••••••• ••.

Convitao oxpadidoa ••••••••••••••••••••••••••1620

Rauniõaz; Oróin5rian •• , • , ••••• ~ ••• ,, ·

O!!c:ion

ruct~bidoa

•, ,,, ,,, , ,, ,,•,,•,

qn ·

oa
30

O![cioa cxpadidon •••••••••••••••••• 11
Pedidoa do Viotn , ...... , ... , , , , , .,·,

111

tr.vmd.\ti nprcocmt<ldcla , , , o o o oo, o. o,.,

~~

Subumandao aprooanta.do.u o o. o,. • o. • • o
Subatitutivoc o.,,,. o.,,,,,. o,,,,,.,

07

Brali'!l.ia. 1 em

30 de IIOtO:mbro da.l 977.

CLAU~UES

COSTA
Chato d• Serviço daa Comiaaõaa
PotomAnantllo

S4bado 15 5783

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

OuiUbro de 1977

SERVIÇO DE t;OMISSCES MISTAS, eSPECIAIS E DE INQU~RI'I'O
R~LAT0RIO C :<RESPONDENTE AO MtS DE

NOMERO E EMEN:A

-·

~
n9BC/17-CI; .. Oo Sr. Preuidonto da ncpPblica, tlubmatonã: aprOV.:lÇàO do CN o texto do Dcc:roto-lci n9 1,562, do
l9-7-7r, que aumont:a os limites do oocroto-loi ·n91,312,
do 15-2-74, Alterado pelo Docroto•lei n9 1,460, do 22
<-1!;176 o clá outras r.~roviaõricJ.Ac"'·
!H:!;f,I\.CC:1 ll9 82/77-CN .. Do Sr. Proddonto d4 República,
'JUl:lmetcnc!lo 4 aprovAçlío do CN o texto do OCcroto-loi n9
1563, da 29•7•77 1 quo Gcroscenta os par4qrllt'oa 59,69 e
79 ao llt't. ll do Cccroto-lo1 n9 1. 37b, do l2•12•1974 ,
que diapõo sobro 4 criaçÃo de Fundos do Invootimontos,
altorll a Lagislo!ttjÕO do Imposto 30bro :a Ronda rollltiva
a incentivos f!scaia o dií. outru nrovidõncills•.
r:c::sACt:-1 w;a B3/77·CI~ .. Do sr. Proaidonto da Rcpüblicll,
Dubmotcndo À o!tprov4ção do Conqrosao Nllcional, o texto
do Doc:roto•lei n9 1.564, dt.! 29·7-77, que dtora inccmt:
vos !iscais do imposto sobro ronda para emproendimon ..
tos locali%adoo n4S ãroGS da SUOAM e 4a SUDtN&.

SE'l'EMDRO

COMPOSIÇ~O

PRAZOS

Parecer tavor4vol, profB-

Proa .San .Dirceu Cardoso
V.rrea .sen.nenato FrancO
Ro1,Dep,Moacyr Dall·ll

18-9-?7

P11rocor h.vodvel, pratorido em 15-9•77
AproVo!tdO

Pres .Oop.Colao Daz:roS
V,Proa.Dop,J'onu Carlos
Rel,Son ,DJ.~arto Mllri;:

19-9-77

Pllrccor t'llvor&vctl,protorido cm 14-9-77.
Aprovado

PRAZOS

COMPOSIÇXO

Do Sr.Presidonte da ROpÜblicu, submotcmio Pres, San .Marcos Pro ire
V.Pros.Sen.Honriquc de
l lloll..u.,:~t.ç:Ã·.I do CN o toxto elo Decreto· lei n9 1,567, ele 19 de
LA Rocqul!
agosto de 1 977, que dispÕe sobro ap11cftç:ão dtaa normaa prwiotu
no llrt, 39 1!1 seu parágrafo do Decreto .. 1Eti n9 1.531, di! 30-J-77 ao Ral.Dep,José Haddael
:::ontratoa de !inanciament.n do que tratla o art, 1,9 elo Pocreto--loi
n9 1452, do )0·)-76.

MENSAGEM N9 84l77-CN .. Do Sr. Presidenta da República, submetendo
aprovaçÃo do CN o texto do Decreto• lei n9 1.565, do 29-7 .. 77 ,que
cstabolecc condiçõos especi41o para importação do bons doatinados
à produção de petróleo bruto ~;~ g&s natural nts Bacia ele Campos, n·a
~=olatatorma continental Draaileira e dá outras DrovidÕncia.s".
MENSI\CEM N9 85~77-CN .. Do Sr.Presidcntc ela nopüblica, subil1otendo
tii aprovaçÃo elo CN o texto do Docrcto.. lo1 n~ 1566, do 19 de agosto
ela l 977 1 que autoriza' a subscrição, pelo 'l'ooouro NacionAl ele llÇã
da Sielorurc;ria Brasileira SAStD&RD.ruts, o dá outra11 prov.t.dôncill& ".

a

Pres.sen.Gilvan Rocha
V.Pras .scn.,LuLz Cava1can

- Acrcac.,nta parSgralo ao artiç-ro 104 da Constitui•

qio.
rt NQ lJ/17 • CinpÕ~;~ aohru tt or!Jllniznvfto poUtica i' l'ldmini.st:r"'tJv
!lo& Municlp.i.ot:o •Joa Tol·r1t:Õriti., f,,,tr.r..~l:.., ~' >15 out:'M• f'~·t~vJdrlnctaa

21-9-77

19-9-77

to,

Pred,Dop.Walmor de Luca
Dop.Luiz Rocha (V ,Presidente)
Re1.Sen.Lenoir Vargaa

-

OBSERVAÇ0ES

anccr favoti'vol,.
rotcrido em 14-~17
provlldo

ncl.Cep.Parcll1o Ayroa

PEC N9 13~77-CN •Altera 11 rcdllção do paráqrllt'o único do art,92 da Proa .scn ,Benjamim Fo.rah
V,Pras,son,Ott:o Lehmann
Conatitu1çÃo Federal,
Ral.Dap ,P lbln Studt~.rt
l4l77

OBSERVAÇCICS

rido em 13-9-77
Aprovado

e~ 'l_~ ..

NQ

1.977

Pres ,Dop.Silvio do /ll:lrou Júnior 12•9•77
V.Pro6.Dop.Nossor Almeida
ROl,son .Wilson conçalvsa

NO/-'rDO E EXENTA

P~C

DE:

20-9•77

10-9-77

~Parecer !avor4vol,
proferido cm 15-9•77
provado
(Imtolodu om l'/9/71
~Arocer fAvorável,
Pro!crielo em 13•9•17
provado
(Inatolodo om l'/9/??

arocer contrlido,
referido em 8-9-77
provado

] , .. 9-77
~~racar contrário,
Proa .oap.Alo!aio Santos
V,Proa .Dep ,Uanriquo Dri" ot.tcio da prorro !Protarido am 21·9-71
to, qaqõo por 15 dia ~provado
11al,San .Odroa 'l'eixaira

'
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--------~----------------,---~----~--NÚMERO E EMEN~J\
COMPOSIÇ~O
P:.,.•••
PI:C 1:9 lS/77 .. AlterA a rodaçiio dOS aru. 39,41,74 o 147 da Cdne .. Proa.san.Oroatoa Quãr-

titui;io Federal.

24-9-77

cia.

V,Proa.son.Wilaon

Autori~a

o

Pod~r Exoc~tivo

a abrir ao Fundo Na•

[larocor t'avorS.v
21-~·17

çalvoa,

cional do Dosonvolvlrnonto nocur,oa sob SuporviaÃo do M1niatõr1o
dou T~anaportou, crédito Óapoci'l atá o limita do cr$.
1,092,852.000,00 para o ti~ quo ~apeciticA.

onnEP.Vt.çO::

Pl"Ot'orido em1

Con~

Anrovado.

Rol.Dop,Máqno Dacolar
PL 14/77 ... CN -

-·~.-----

Proa,Dop.IIÕlio do Almcu

Parocor t'avorõv

•••
V,Proa,Oop,Nunoa kocha

prot'orido cm;
14-9-71

D~:Aloxandre Costa

11\Pt'OVlldo

-rtr.NSIIGEH H9 96/77 - cu .. Do Sr. ?residente da Ropúbl1c:a, submerraa.Son.Canha LlmA
tendo Ã aprovaçii.o do CN o taxto do Docre~o--loi n? 1572, dct.l-9--7'1 v.Pre$,50\Ruy santos
quo tcvo9n a Lo1 n? 3577, do 4-7~1959, o dó outras providônc:iaw. Rol.D~p.Rau1 Bernardo

5•10-71

Parecer favoriv
proferido om1
26-9-77
l\Dt'OVlldO

87/77-CN .. Do sr. Pt-oaidenta da RepúbUca, subl!lotend
Ã aprovaçÃo do CN o texto do Coeroto•lai nQ 1568, do 2-8-1977,
qijo concedo 1sonçio do IPI p&ra produtos ondoparasit1c1daa.

Mt::s:,GE:-1 N9

Proa,Oop,Flbio FOnaocQ · 25-9•77
V.Prea,Cep.Antonio Go•

Inataldda om1
8-9-77

rarocor favorii.•
proferido um1

ITIO&,

Rol,Son.Murilo ParaLao

22-9-77

'PL N9 15/77 .. CN - Cria o Estado do Mato Croaao do Sul, o dÁ ou•
tra.a prov.i.dôncias.

rroa.ceP.rernando Cunh" 1'4-9-77.
V .Proa,t)op .Adrianp Va-

j

lento.
Ro).Sen.Osiroa Teixeira

Anrov.DdO
Paroc:ar fAvor!i
com aprovação
C!nondlll n9a,
2.~.6l.G4,99-F

lOO·R;parc:iD.l"
com aubomond4.
do n?s.l3,22,
50,5l,S5,SG,5
17 •

COKPCSIÇXO

NOMERO E Ellt!l7A

tu:l',)

t:Q

lS/76 - CriA ComiaaÃo P.,rbmontar Mista do Inquárito, pArA Pras.sen.Cilvan Roc~A
a aituaçic dA mulher cm todos oa aotoroa da atividada. v .Pre•.Sen.llaitor Diaa
Ral.Dep.Lygia L.naatoa

ODS&RVAÇ~

PRAZOS
6 mcaaa

ax~inar

·~3.

nauniiio cm1
1-9-71
Cont'orunci&~

Dop ~Dulce S·
Jlenntnh Fa!
L

RUth l1AIIltt

~.!.~·t-r.H.
do Vivairoa
Ana do 011\
Cuctlio. de
Tuixoiro.
f:m 22-9-17

'l'oac:ano
t.oda ·Collo

a Equipo d
l
~ll:t!~ACC.'t tiQ

88/'17 - Ctl - Do Sr, Vro~$1.dcnto dA Repúblico., oubmatan
do d arjrOVO~Õ.o do CU O teXtO do 01J.:t'•ltO•hll n9 l.~69, da a~a-77,
quo r..oQi!tco o artiiJO ll Uu UQcrato-:.•;l. r.•J 3~2, da 17-6-68 altera
c!~ j.olo J.rtiqo 1q dn D~erato~loi n9 6~J do ll·G·l9,9, o dÁ outrno
provid~n~i.:&a.

rroa.Dcp.S1lvio do Abro
Júnior
v.~roa.Son,Ronato rranc
rtul,Dop,llanriquo ~rotti

26-9-17

U:ltM,

Inat4l..1Uo.

9-!.1·7'1
raro~nr

i'

pi:otorido
1~-g

-

di.!

.. ,

1\n!:OV."ldO,

Ou!Ubro de 1977
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n~HERO E EHE!ITA

COMPOSIC~O

89/77 - c N - Do sr. Prooidonto dn República, aubmo•
tendo 4 aprovnção do CN o texto do Cocreto-lci n9 1570, do ~-8•
77, quo extingue D cobrnnç~ don emolumentos connularoa oobro on
documantoP.rotoronton ao trnnRporta intornncional da poanoao ou
morcadorias,

MZ::NSME.~ N9

PRAZOS

I:'rca ~Da\,,nr!gido 'l'inoc

28·9-11

V.Prco,Dep,Murilo na~
zonde,
nal.Son.Aloxondro Cont

ODSERVAÇOES

InatalDóA enu
U-9-77

Parecer lavorávd,
preterido eml
26•9•77
Aprovado

S 1 NT E S E

P OS

T R A n A L !I O S

C0MISS0ES IN''l'll.:t.IICAS.,.,,,,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , •• , , 9
PARCCERES PROFERIDOS, , , , , , , , , , , , , , , , , • , , • , , , , , , , , , , , , • ,18
RCUNIO&S REJ\LI Zlr.OhS, , , , , • , , • , , • , , , , • , ••• , • , , , , , • , ,

o o , , ,

30

MEnnnos Pl\<:; C0M.ISS0&S:,,.,,.,,,, o, o o o,, o o,,, o o, o.,, o,, 616
J\VISOS ENCJ\HIN!f1\DOS

AOS SRS, MEMDROS Ol\S CmttSS0ES, o, 660

OF1CIOS JtEf"IETIDOS o. o,,, , o o, o , o,, o o o o,,, o., o, o, o o • , • o o,

13

PALESTRAS PltOf'EIUPAS PE:AANTE: l\ CPI INCUMBIDA CE EXItMINAR
A SITUAÇ1tO DA HULnER EM TODOS OS SETORJ:S DC A'l'IVIDADE,

o

lO

CONVI'l'E:S EXPECICOS o,.,, o,, o, o,. o, o,, o, , , , , , , • , • , o , • , • , 342
RELJ\TORIOS lVE'l'O).,,,,, o,,.,,,, o, o, o,,,,. o, o,, o, o,,.,,

2

1\TI\S PUnt.ICI\DJ\S. o, o,, o,,,, • , o,, o,,,, o o • , •• , , , • o, o , o. o,

30

\I

li
~I

I,,
li
"li
1.:

••

o\Ol"

lO•

nol-.

~

.vul,

CASTRO

Chore óo Serviço dAs Comiaaõos
Eapociaia o do Inquérito
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ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE ECONOMIA
23• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM 11 DE
OUTUBRO DE 1977.
Às dezcssctc horas do dia onze de outubro de mil novecentos c
setenta c sete, na Sala de Reuniões atrâs do Plenârio, sob a Prcsidên·
cia dos Srs. Senadores Vasconcelos Torres, Vice-Presidentc, c Ar·
non de Mello, eventualmente, reúne-se, extraordinariamente, a Co·
missão de Economia, com a presença dos Srs. Senadores Luiz Cavai·
cante, Augusto Franco, Otair Beckcr e Jarbas Passarinho.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado·
rcs Milton Cabral, José Guiomard, Murilo Paralsa, Dinartc Mariz,
Roberto Saturnino, Marcos Freire c Franco Montara.
~dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, cm segui·
da, é dada como aprovada,
São lidos, discutidos c aprovados os seguintes pareceres constan·
tes da pauta dos trabalhos:
·
Pelo Senador Augusto Franco:
Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 214, de 1975,
que "estabelece restrições à comercialização de drogas c medicamen·
tos. na forma que especifica".
Pelo Senador Vasconcelos Torres:
Parecer favorâvcl, com a Emenda n• 3·CE que oferece ao Proje·
to de Lei da Câmara n• 78, de 1976, que "inclui programa de mclho·
ria de condições de habitalidadc dos trabalhadores nos projetas de fi.
nanciamcntos agropccuârios". Em discussão o Parecer, a Prcsidên·
cia concede vista da Proieto ao Senador Otair Bcckcr.
Nada mais havend~ a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que,
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
28• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA
EM 13 DE OUTUBRO DE 1977
Às dez horas do dia treze de outubro de mil novecentos c setenta
c sete, na Sala Clóvis Bcvilácqua, sob a presidência do Sr. Senador
Daniel Kricger, presentes os Srs. Senadores Hclvldio Nunes, Nelson
Carneiro, Leite Chaves, Orestes Quércia, ltallvio Coelho, Heitor
Dias c Dirceu Cardoso, reúne-se a Comissão de Constituição c Justi·
ça.
Deixam de comparecei', por motivo justificado, os Srs. Senado·
res Accioly Filho, Eurico Rezcndc, Gustavo Capancma, Osires
Teixeira, Otto Lchmann, Paulo Brossard c Wilson Gonçalves.

Havendo número regimental, o Sr, Presidente dá inicio aos
trabalhos da Comissão. Dispensada a leitura da Ata da reunião ante·
rio ró, em seguida, dada. como aprovada.
Com a palavra, o Sr. Senador Hclvídio Nunes relata o Projeto
de Lei do Senado n• 128, de 1974 c seus anexos, considerando consti·
tucional c jurídico, nos termos do substitutivo que oferece, o PLS
164/75, por ser mais abrangente; pelu rejeição do PLS 305/76 c preju·
dicados os PLS 128/75, 89, 189, 197, 198,226, de 1975; IS, 47, J9,
200, 251, 290 c 291, de 1976 c o 002, de 1977. Aprovado o parecer.
A seguir, o Sr, Senador Dirceu Cardoso apresenta parecer aos
projetas: Projeto de Lei do Senado n• 41/76- Altera o art. 3•, ca·
put; do Dccreto·lci n• 389, de 26·12·68, que "dispõe sobre a vcrifi·
cação judicial de insalubridade c pcriculosidadc"; PLS n• 61/76Dá nova redação ao art. 3• do Dccrcto·lei n• 389; 130/76- Intra·
duz alterações no Dccrcto·lci n• 389; 210/76- Dá nova redação ao
art. 3• do Decreto-lei n• 389; 81/77 - Dispõe sobre critérios para a
concessão de adicional de insalubridade, considerando constitucio·
nais e jurídicos os PLS N•s 41 e 210, de 1976, nos termos do substi·
tutivo c favorável no mérito. Prejudicadas as demais proposições,
Projetas de Lei da Câmara n•s 86/75- Altera a rcdação do§ 2• do
urt. 26 do Decreto-lei n• 3.365, de 21 de junho de 1941 que "dispõe
sobre desapropriações por utilidude pública"; 35/76- Altera a reda·
ção do§ 2• do art. 26 do Decreto-lei n• 3.365; 98/76- Acrescenta
dispositivo no Decreto-lei n• 3.365; Projeto de Lei do Senado
n• 257/75- Modifica dispositivos do Dccrcto·lci n• 3.365. Parecer;
constitucional c jurídico, com emenda n• l·CCJ, o PLC n• 86/76;
prejudicado, cm parte, o PLS 257 f75 c pela prcjudicialidade das de·
mais proposições. Em discussiio c votaçiio são aprovados os dois
pareceres, votando o Sr. Helvidio Nunes contrário ao mérito.
Prosseguindo nos trabalhos, o Sr. Senador Nelson Carneiro rela·
ta o Projeto de Lei do Senado N• 199/77 -Acrescenta parãgrafo ao
art. 143 do Decreto-lei n• 5.452, de 1·5-43, passando a ser o t• o
parágrafo único, Parecer: constitucional e jurldico, com emenda
n• I·CCJ. Em discussão c votação, é aprovado o parecer. ·
O Sr. Senador Leite Chaves apresenta parecer ao Projeto de Lei
do Senado N• 262/76 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de prévia
aprovação oficial à fabricação em série de novos modelos de vclculos
auto motores· c dá outras providências. Parecer: constitucional c juri·
dico. Em discussão c votação, é aprovado o parecer votando com
restrições os Srs. Senadores Helvldio Nunes, Jtalívio Coelho c Ncl·
son Carneiro.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu,
Maria Helena Bueno Brandiio, Assistente, a presente ata que, lida c
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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LIDERANÇA DA ARENA
EDA MAIORIA
Líder

MESA
Presidenter
Petrdnio Portella (ARENA- PI)

Eurico Rozende

39·Secretdrior

Vico·Lidoros

Heitor Dias
Helvrdio Nunes
Jc.s6 Sarney

Henrique de La Rocque (ARENA- MA)

Mattos leão

]9.Vice·Presldente,
José Lindoso (ARENA- AM)

Osirot Teixeira

4'·5ecrotário,

Ouo lehmann
Saldanha Derzi
Virgllio Távora

Renato Franco (ARENA- PA)

29·Vice·Presidenter

LIDERANÇA DO MDB
E DA MINORIA
Líder

Amoral Peixoto (MDB- RJ)
Suplentes da Secretário,

l'·Socrotório:
Mendes Canele (ARENA- MT)

Franco Montara
Vice- Lideres

Altevir Leal (ARENA- AC)

Roberto Saturnina
Itamar Franco

Evandro Carreira (MDB- AM)
Otair Secker (ARENA- SC)

2'·Secrotdrior
Mauro Benevides (MDB- CE)

Gllvan Rocha
Lázaro Sarbo:a
Danton Joblm

Braga Junior (ARENA- AM)

COMISSOES

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)
(7mombros)

Diretorr Jose Soares de Oliveira Filho

COMPOSIÇÃO

localo Anexo 11- Térrea

Presiden1e1 Oinol1e Mariz

Vice·Presidente, Evandro Carreira

Telefones: 23·6244 e 25·8505 -Ramais 193 e 257

Suplentes

Titulares

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

ARENA
1. Heitor Dias

1. Saldanha Derzi

2. Jarbos Passarinho
3. Oinarte Mariz

2. Jose Sarney

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Casto

4. Teotõnio Vi feia

Localr Anexo 11- Térreo
Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313

5. Braga Junior

3. Otair Becker
MDB
1. Evolásio Vieira
2. Gilvan Racho

1. Agenor Maria

2. Evondro Carreira

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA)
(7membros)

Assistenhh Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões, Terças-feiras. às 10,00 horas
local: Sala 11 Cló'IÍS Bevi\ácqua" - Anexo 11 -Ramo\ 623

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA- (CCJ)
(i5 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente, Daniel Krieger
19-Vic:o·Pnuidcnfat Accioly Fílho
2"·\lico·Prosidontel leito Chaves

Presidente, Agenor Mario
Vice·Presldentor Otoir 8dcker

Suplentes

Titulares

Titulares

ARENA

Suplentes

1. Otair Becker

1. Dinarte Mariz

2. Benedito Ferreira
3. ltalivio Coelho
·A. Murilo Poroiso

2. Saldanha Derzi
3. Matias Lello

S. Vasconcelos Torres
MDB

1. Agonor Maria
2. Roberto Saturnlno

1. Martas leão
2. lena ir Vargas
3. Arnon de Mello
J. Vasconcelos Torres
5. Milton Cabral
6. Bonodita Ferreira

1. Accioly Filho
2. Gustavo Caponema

ARENA

3, DanieiKrleger
4. Eurico Rezando
S. Heitor Dias
6. Helvldio Nunos
7. Wilson Gonçalves
S. ltalivio Coelho
9. Otto Lehmann
10. Osires ioi.-:oiro
MDB

1. Adalberto Sono
2. Evolóslo Vieira

Anistentoo Cláudio Carlos Rodrigues Casta- Romois 301 e 313
Reuniões, Terças·feiro&t às 10,30 horas
Local: Sala "Clóvis Bevllócqua"- Ane>o 11- Ramal 623

1. Dirceu Cardoso

1. Franco Montara
2. Lazaro Barbozo
2. loitu Choveu
3. Cunko limo
3. Nelson Carneiro
4. Paulo Brouard
S. Ore,los Quercio
Assistontttl Maria Helena Buctno Brandão - Ramal 305
Reuni6cs 1 Quortas·feiras, Os lOsOO horas
local, Sala "Clóvis Bevildcqua"- Ane~xo 11 - Ramal623

11"1

~-·

.~
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC
(9 membros)

(11 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente, João Calmon
Vice·Presldentet Evelcislo Vieira

Prdsidento, Wilson Gonçalves
Vice-Presldente1 Itamar Franco

Suplentes

Titulares
Suplentes

Titulares
ARENA
1. Heitor Dias

1, Augusto Franco

2. Murilo Paraíso

2. Jasé Sarney
3, Braga Junior

3, Ca"ete Pinheiro

4. Altevir leal

4. Osires Teixeira
5. Saldanha Dorzi
6. Wilson Gon~talves
7. Virgllio Té varo
8. Alexandre Costa

5. Luiz Cavalcante

ARENA
I. Helvldio Nuno•

1. Torso Outra
2. Gustavo Caponemo
3. João Calmon
4. Otto lehmann
S. Jarbas Passarinho
6. Cattete Pinheiro

2. Ruy Santo•
3. Arnon de Mello
4,

Heitor Dias

MDS
1. Franco Montare
2. Itamar Franco

l, Evelósio Vieira
2. Paulo Brossard

MOS

3. Adalberto Sena

1. Itamar Franco

1. Evandro Carreiro

2. Lázaro Sarboza
3, Adalberto Sena

2. Nelson Carneiro

Assistente, Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598
Reuniões: Quintas·fttiros, às 10:00 horas
local: Sala 11 Cióvis Bevilácqua" - Anexo 11- Rama\623

Assistente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuniões1 Quintas·feiros, às l0100 horas
loca\ 1 Sala ''Rui Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Paulo Brossard
Vice·Presidente1 Domlcio Gondim

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE)
(11 membros)

Suplente•

Titulares
COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente1 Marcos Freire
Vice·Presidente1 Vasconcelos Torres
Suplentos

Titulares
ARENA

1. Ca"ete Pinholra
2. Augusto Franco
3. José Sarney
4. Domlclo Gondlm
5. Jarbas Pauarinho

1. Mi1oan Cabral
2. Arnon do Mollo

3. Jo•é Guiomard
4, Luiz Cavalcante

5. Murilo Paraíso

6. Vasconcelos Torres
7. Oinarte Mariz
8. Otair Bockor

'I

I
I

3. Wilson Gonçalves
4. Oomído Gondim
S. Helvídio Nunes
6. lenoir Vergas
7. Mattos leão
8, Ruy Santo•
9. Braga Junior
lO. Tano Outra
11. Virgllio Távora
12. Magolháe• Pinta
MDB

MOS

1'. Fra!lco Montara
2. Marcos Freire
3, Roborta Saturnlno

1. Ca"eto Pinhoir
2. Heitor Dias
3, lourlval Bapti•
4. Danlol Krioger
5. José Guiomar·
6. Jo•é Sarnoy
7. Saldanha Der

I. TeotOnio Vilela
2. Alexandre Costa

1. Agenor Mnria
2. Orostos Querela

Au15tent•• Daniel Reis do Souza- Ramal675
Reunlõ•nt Quartas·felras, bs 10t30 horas
localt Sala "Rui Barbo1a"- Anexo 11- Ramals621 e 716

1. Paulo Brouard
2. Eve\~sío Vieira
3. Gilvan Racha
4. Roberto Saturnino
5, Cunha lima

1. Oanton Jobhi
2. Dirceu Carde
3. Evandro Cor.

Aulsten!ot Cãndido Hippurtt- Ramal 076
Reuniõost Qulntas·folras, às 9,00 horas
loca\, Sola 11 Cióvis Bevilácqua"- AneKO 11- Rama\623

.1
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(9 membros)

(IS membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente1 Jessé Freire
Vico·Prosidonteo Orestes Qu6rcia

Presidenteo Magalhlies Pinto
l~·Vlce·Presidente' Saldanha Cerzi
29·Vico·Presidente' Nelson Carneiro

Suplantes

Titulares
ARENA

3, lenoir Vergas

I. Braga Junior
2. \lirgilio Tóvcra
3, Oslros Teixeira

4. Jarbas PassorinMo

4. Damlcio Gondim

1. Jesse Freire

2. Ruy Santos

5. lourlval Baptista

6. Accioly Filho
MOB
1. Lázaro Barboza
2.. Cunho lima

1. Franco Montara
2. Orestes Quércia

3. Nelson CarnBiro
Assistente1 Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões: Ouintas·feiras,bs 11:00 horas
Local! Sala "Clóvis Sevilac.qua"- Anttxo 11 - Rama/623

Suplentes

11tulares

ARENA
1. Accioly Filho
2. Fausto Ccstelo·Branc:o

I, Magalhães Pinto

2. Aluxandre Costa
3. Viryilio Tóvora

3. Holvldio Nunes

4. Jessó Freire

4. Oomlcio Gondim

5. Arnon do Mollo

5, Jarbat. Panarinho

6. Soldonha Oorzi
7. Jo~e Sarney

6. luiz Cavalcante

8. João Calmon
9. Au:auito Ffanco
10. Otto lehmann

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA- (CME)

MOS

(7 membros)

1. Marcos Freire
2. Paulo Brossard
3. Rober'o Soturnino

I. Clonton Jobim

COMPOSIÇÃO

2. Gilvan Rocha

?rcsidento1 Jarbas Ponarinho
Luiz Cavalcante

Vice·Pr~sidente:

Supler"!tes

Titulares

3. Uamor Franco
Leil~ Chaves

4.

S. Nelson Carneiro

A~ENA

1.
2.
3,
4,

1. Jas6 Guiamard
2. Murilo Paraiso
3. Virgllio Tóvora

Milton Cabral
Oomicio Gondim
Arnon do Mello
Luiz Cavalcanfo

Assis1enfoo Cdndido Hípporlf- Ramal676
Reunioas: Terças·feiras1 às 10:30 horas
tocai: Sala \'Rui Barbosa 11 - Ane.Ko n- Ramais 621 e 716

S. Jorbcs ?as)arioho
MDB

1. Dirceu Cardoso

1. Gilvan Rocha

2. Itamar Franco

2. Franco Montara

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Rama1306
COMPOSIÇÃO

Reuniões: Quortas·feiras, às 10:00 horas

loca); Sola ''Rui Borbota"- Anaxo 11- Ramais 621 e 716
Presidente: Ruy Santos
Vice·Presidentet Altevir leal

COMISSÃO DE REDAÇÀO- (CR)
(S membros)

Presidente: Adalberto Sono
Vice·Presidenter Hel,Adla Nunes

I.

I',

I

Ti,ulares

tÍfQ

1. Helvidio Nunes
2, Otto lc-Mmann
3. Saldanha Derzi

1. Saldanha Oorzi

2. Ruy Santas

2. ltallvio Coelho

Suplontos

3. Cattete Pinheiro

3. Osires1eiJteiro

1. Vlrgll/a Tóvara

4. Fausto Castelo-Branca
5. Lourival Baptista

2, Arnon de Mo lia

MOS

3, Jarbas Passarinho
MDB

1. Danton Jobim

ARENA
l. Ahdvir leal

ARENA
so

Suplentes

Titulares

COMPOSIÇÃO

",,I

1. Dirceu Cardoso

1. Adalberto Sena
2. Gilvan Rocha

1. Benjamim Faroh

2. Cunha lima

2. Adalberto Seno
Assistente r Mario Carmen Castro Souza- Ramal134
Rounióas, Quintca-fo!ral, às.\2100 horas
localr Sala 11 Cióvls Bevílácqua"- Anexo 11- Ramal623

Assistente* lêda Ferreira da Rocha- Ramal312
Rounióest Quintas·felras1 às 11,00 horas
tocolt Solo \\Rui BarbosaH - Anuxo 11- Ramo h 621 o 716

57911 Sribndo IS
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PÚBLICAS - (CT)

(7 membros)

(7 membros)

COMPOSIÇÀO
Presidente1 Milton Cabral
Vica·Presidente* Augusto Franco
Titulares

COMPOSIÇÃO
Presidente1 Lourival Baptista
Vice·Presidonte1 Alexandre Costa

Suplentes
ARENA

1, José Guiomard
2. Vasconcelos Torres
3. Virgílio Tàvora

1. AlexandreCosta
2. Braga Junior

Suplentes

Titulares

ARENA

3. Di norte Mariz

1.
2.
3.
4.
5.

4. Augusto Franco

S. Mílton Cabral
MOB
I. Adol_berta Sena
2. Benjamim Farah

Outnbro de 1977

1, Agenor Maria

2. Dirceu Cardoso

1. Otto Lenmann
2. Teotónio Vilela
3. Wilson Gonçalves

Alexandre Costa
luiz Cavalcante
Braga Junior
tourival Bapti!tta
Mattos leão

MDB
l. Evandro Carreira
2. Evelásio Vieira

Assistentth lêdo Ferreira da Rocha- Roma\312
Rovniões1 Quartos-feiras, às 9100 horas
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)

1. Lázaro Barboza
2. Roberto Soturnino

Assistente: Ronaldo Pacheco de Ollveiro- Ramal 306
Reuniões: Terças.feiras, às 10:00 horas
loca\1 Sala 11 Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(7 membros)

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUÉRITO

COMPOSICÀO
Presidente: Beniamim Forah
Vice·Presidente: lenoir Vergas

Comissões Temporários

Suplentes

Titulares
ARENA

.;

1. lenoir Vergas

l. Alexandre Co~ta

2. Accíaly Filho

2. Gusta\lo Caponema

3. Augusto Franco

3. Mat1os leão

Chefe: Ruth de Souza Castro
Local! Anexo 11- Térreo
Telefone, 25·8505 - Ramal 303
1) Com1ssõe!t Temporórios paro Projetas do Congresso Nocional
2) Comissões Temporârios para Apreciação de Vetos.
3) Cominóes Especiais e de Inquérito, e
4) Comissão Mista do Proieto de Lei Orçamentária (art. 90 do Regir.·,_
Comum).

4, Heitor Dias

5. Saldanha Derzí
MDB

1. Danton Jobim
2, Lázaro Sorboza

1. Benjamim Farah
2. Itamar Franco

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal t.
Aliou de Oliveira- Ramal 674; Cleide Mario 8. F. Cruz- Ramal
Moura Lopes de Só- Rama131 O,

Assbtente: SOniD Andrade Peixoto - Rama\307
Reuniões: Quintas·feiros, às 9:00 horas
local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais 62l e 716

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1977

•

HORAS

~ERÇA
c.~.

10100

HORAS

5 ALA~

Asii's:E:ITE
·-~

RUY BARBOSA
1\atnu.l.u .. 621 e 7!6

(· CLOVIS BEVll..t~-uA
Ru1u\l .. 6~3

ROIIALilO

09:00

C,F,

09:30

c.s.p,c,

RUY BARBOSA
Rwno.1.a • 62l 11 7lG

SON!A

C.E.e.

CLOVIS BEV!UCQUA
Ramt&l .. 62l

CLEIDE
ROfiALDO

CIJIDIDO

!.EPA

C.A.

CLdV!S BEV[I..ICQUA
Rumul. - 623

C!..tUPlO
COSTA

RUY BARBOSA
Ro.ma.~a .. 621 o 716

CIJIDIIlO

C,P.F.

RUY BAR!lOSA
Ru.n 1:1.~0 - 62J.

ASSISTENTE

C,L,s.

CLdV!S BEVIt.ICQUA
Rarr.nl - 623

DAII!EL

c.s.

RU'i ühRllOSA

LEDA

c.R.

CL0Vl5 DEVI t..ICQU~
Rumu.l ... 623

C'J;.RTA

c.s.N.

S A L AS

!0;00

lltOO

RUY BARBOSA

LEDA

Rumuus - &2l e 7lll

c.c.J

CLdVlS BKVIIJ.CQUA
Rurottl .. 62)

C.IU.

l!U't 8AIUl0SA
Ruiii.!U.B - G:!l

l0100

101)0

QUINTA

CLdV!S BEVlUCQUA
Ramal. ... 623

C,ft,E,

09\00

,\SS IS'I'ENTE

C.A.R.

lO:JO

HOPJ.S

5 A L A5

C.E.

11

716

RU't DAu.BO~A
Ru.lall.lll - 62l u 7l6

MAR! A
HELENA

RONALDO
DANIEL

12:00

Rullll&lH -

62'1.

IJ

t1

716

716

:.'J..lUA
CAR..Vl:!t.

